XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

18.11.18.

1.Dzisiaj:
- II Światowy Dzień Ubogich pod hasłem ”Oto biedak zawołał, a Pan go
wysłuchał” (Ps 34,7)
Taca przeznaczona jest na Caritas Diecezji Siedleckiej.
- w auli KLO o godz. 9.00 rozpoczynają się katechezy dla narzeczonych z
dekanatu garwolińskiego zamierzających zawrzeć sakramentalny związek
małżeński
- Msza św. za Zmarłych Policjantów i Zmarłych z ich rodzin o godz. 13.00
- o godzinie 19:00 w Kolegiacie Koncert „Wieczór św. Cecylii”. Zaśpiewa
m.in. nasza schola "Młodzi Duchem".
- Akcja Honorowego Krwiodawstwa dla Niepodległej. Ambulans będzie
czekał na parkingu przed Kolegiatą w godzinach: 9.00- 13.00.
2. We wtorek o godz. 19.00 kolejne spotkanie z cyklu ,,Męska wspólna
sprawa, czyli wiara”. Zapraszamy wszystkich mężczyzn niezależnie od
wieku i stanu.
3. W nadchodzącym tygodniu o godz. 17.30 będziemy modlić się za
zmarłych polecanych w Wypominkach. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy za drogich nam Zmarłych:
19 listopada - Wola Rębkowska - pozostałe ulice
20 listopada - Garwolin - ul. Stacyjna
21 listopada - Rębków
22 listopada - Garwolin - ul. Romanówka
23 listopada - Garwolin - ul. Romanówka
24 listopada - Garwolin - ul. Jana Pawła II, Zamojska, Bekierskiej, Armii
Krajowej, 1 Pułku Strzelców Konnych
25 listopada - Garwolin - ul. Polska, Długa, Młyńska, Piesiewicza,
Mazowiecka, Mikulskiego, Cmentarna, Stachurskiego, Bitwy
Warszawskiej, Garwolińska, Białoszewskiego, Monte Cassino,
Święcickiego, Bajkowa, Baśniowa, Łąkowa, Sienkiewicza Wyszyńskiego
4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę po mszy św. wieczorowej
5. Oazowa Zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży, odbędzie się
w sobotę w sali OSP w Garwolinie przy ul. Wyszyńskiego 5. Dzieci
zapraszamy od 16.00 do 19.00, zachęcamy dzieci do przebrania się za
postaci z bajek, natomiast młodzież będzie się bawiła od 19.00 do 24.00.
Szczegóły na plakacie.

6. W przyszłą niedzielę:
- Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po mszy św.
sprawowanej o godz.10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu ,
Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
- na Mszy św. o godz. 11.30 poświęcenie i wręczenie modlitewników
dzieciom przygotowującym się do I Komunii św . Po Mszy św. katecheza
dla rodziców.
- na Mszy św. o 17.00 schola dziecięca będzie przeżywała swój pierwszy
jubileusz 5-lecia istnienia. Z tej racji po wieczorowej Mszy św. schola
dziecięca naszej parafii zaprasza na koncert.
- za tydzień będziemy przeżywać niedzielę seminaryjną. Ofiary na tacę
będą przeznaczone na funkcjonowanie naszego Seminarium. Będą
rozprowadzane Kalendarze Seminaryjne na 2019 rok.
7. Za dwa tygodnie, początek Adwentu. W pierwszą niedzielę Adwentu, 2
grudnia, rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe. Przez
modlitwę, dobre uczynki, pogłębiony rachunek sumienia już teraz
przygotowujmy się do owocnego przeżycia tych rekolekcji.
8. W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia, odbędzie się w naszej parafii
Misyjna Aukcja Bombkowa. Dochód z aukcji bombek i kiermaszu ozdób
bożonarodzeniowych zostanie przeznaczony dla parafii w Boliwii, w
której posługuje ks. Marcin Dudziński. Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w aukcji, a jednocześnie zachęcamy do własnoręcznego
wykonania bombki lub innej ozdoby bożonarodzeniowej i ofiarowania jej
na kiermasz.
9. W minionym tygodniu odeszli do Pana: +Barbara Radziejewska
i Grzegorz Wałachowski z Garwolina, Leon Bieńko z Woli Rębkowskiej,
Stanisław Stelmach z Rębkowa. Wieczny odpoczynek…..

