OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12.11.2017 r.
XXXII Niedziela Zwykła
1. W ubiegłą niedzielę nasi ministranci zajęli w Werbkowicach 3. miejsce w
rejonowym turnieju Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w piłkę nożną halową,
wysoko pokonując swoich przeciwników w walce o podium. Oprócz dyplomu
przywieźli także puchar. Gratulujemy ministrantom i liczymy na dalsze sukcesy.
2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W całej
Polsce po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek na „Pomoc Kościołowi w
Potrzebie”. W naszym kościele swoją ofiarę można złożyć do koszyczka pod chórem.
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 będzie na plebanii spotkanie formacyjne Koła
Przyjaciół Radia Maryja.
4. W ubiegłą środę wywieźliśmy śmieci z cmentarza. Przy załadunku śmieci pracowali
parafianie z Wolicy Śniatyckiej, Antoniówki, Komarowa Górnego i KomarowaOsady. Składamy im serdeczne podziękowanie. Za wywóz śmieci zapłaciliśmy
7373,76 zł. Fakturę można zobaczyć na tablicy ogłoszeń.
5. Codziennie o godz. 16.00 modlimy się na różańcu za zmarłych poleconych w
wypominkach. Dzisiaj odczytamy część kartek nieoznaczonych a w ciągu tygodnia
zapraszamy na modlitwę parafian według następującego porządku: poniedziałek –
ul. Armii Krajowej, wtorek – Komarów Górny i Komarów Dolny, środa –
Krzywystok i Krzywystok Kol. czwartek i piątek – Komarów Wieś i sobota Księżostany i Huta Komarów. Ponadto we wtorek o godz. 15.00 w kaplicy w
Antoniówce modlić się będziemy za zmarłych polecanych przez mieszkańców
Ruszczyzny i Wolicy Śniatyckiej a w środę, o tej samej porze, w kaplicy w
Janówce za zmarłych polecanych przez mieszkańców Janówki Wschodniej i
Janówki Górnej. W kaplicach po różańcu będzie Msza św.
6. W następnym tygodniu w poniedziałek (20.XI) będziemy modlili się za zmarłych
poleconych przez mieszkańców Wolicy Brzozowej i we wtorek (21.XI) odczytamy
kartki z Wolicy Brzozowej Kol.
7. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w KomarowieOsadzie zaprasza w przyszłą niedzielę w godzinach 1000 -1300 do Samorządowego
Ośrodka Kultury chętnych do oddania krwi. Zaproszeni są wszyscy którzy
są pełnoletni a nie przekroczyli 65-ego roku życia i mają dobrą wolę pomagać
innym ludziom. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty.
8. W najnowszym numerze „Niedzieli” polecamy artykuł „Ocalmy chrześcijan na
Bliskim Wschodzie” o tym, że największe prześladowania za wiarę są w Syrii i o
tym, że co 5 minut jeden chrześcijanin umiera za wiarę. Drugi artykuł, który
chcemy polecić nosi tytuł „Otwarcie wieka polskiej trumny”. Artykuł pokazuje
najważniejsze wydarzenia trudnej polskiej drogi do odzyskania niepodległości.
9. W minionym tygodniu pochowaliśmy + Adolfa Marcolę z Kol. Krzywystok,
+ Krzysztofa Turzynieckiego z ul. 3 Maja, + Zenona Szajewskiego z Komarowa
Wsi i + Tomasza Nowickiego z Antoniówki. Pomódlmy się w ich intencji.

