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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY
07.10.2018 –14.10.2018
1. Dzisiaj świętujemy XXVII Niedzielę Zwykłą. Na Mszy św. o godz. 12:00 Dzieciom
pierwszokomunijnym zostaną poświęcone różańce. Po południu o godz. 15:00
nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszam!
2. Trwa miesiąc październik - miesiąc różańcowy. Zapraszam wszystkich na modlitwę
różańcową codziennie o godz. 17:30, we wtorek o godz. 16:30, w sobotę o godz. 17:15.
Spowiedź w dzień powszedni w trakcie różańca!
3. W sobotę 13 października przypada ostatni Dzień Fatimski w tym roku. O godz.
17:15 w procesji ze świecami i lampionami odmówimy różaniec.
W WSD w Toruniu odbędzie się dzień Skupienia dla Margaretek, czyli wspólnot
modlących się za kapłanów.
Duszpasterstwo Młodzieży DT: KOTWICA zaprasza wszystkich młodych na Toruńską
Strefę Chwały. Patronem spotkania będzie św. St. Kostka, patron Polski i młodzieży:
„Wygraj życie – użyj Kostki”. Szczegółowy program wywieszony jest w kruchcie
kościoła. Bardzo zachęcam do uczestnictwa młodzież naszej parafii.
Również w sobotę o g. 12:00 Sołectwo ZW oraz Harcerze zapraszają na zawody
sportowe dla dzieci na sali gimnastycznej w SP.
4. W przyszłą niedzielę14 października będziemy obchodzić Dzień Edukacji
Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Modlitwą okażmy swoją wdzięczność żyjącym albo
zmarłym nauczycielom, wychowawcom i katechetom.
5. Będzie to tXVIII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”.
Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na żywy pomnik św. Jana Pawła II –
stypendia dla biedniejszej, ale uzdolnionej młodzieży poprzez Fundusz „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Msze św. o godz. 10:00 i 12:00 z liturgią dla dzieci.
Kolekta gospodarcza.
O godz. 15:00 zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe. Na Arenie Toruń o godz.
17:00 koncert: „Nieszpory Ludźmierskie” Jana Kantego Pawluśkiewicza
poświęcony św. JPII, patronowi województwa, w 40. rocznicę wyboru. O godz. 16:00
będzie podstawiony autokar dla parafian, którzy nabyli bilety.
W tym dniu Wójt Gminy ZW zaprasza na Turniej Sołectw (Sołecjada) – g. 15:00 w SP.
6. ROPS w Toruniu ogłasza świadczenie usługi TELEOPIEKI w ramach projektu:
„Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej
dla seniorów”. Można zgłosić osobę, która skończyła 60 rok życia i jest niesamodzielna.
7. Można przynosić Wypominki jednorazowe oraz Wypominki roczne w Złejwsi
i Pędzewie: na specjalnych kartkach albo można potwierdzić wypominki, które były już
odczytywane. Za wypominki jednorazowe - ofiara, za wypominki roczne w zależności od
ilości osób zmarłych – więcej niż 50 zł.
8. Dziękuję za sprzątanie kościoła w Złejwsi Wielkiej mieszkańcom ul. Szkolnej i
Topolowej, a proszę o pomoc mieszkańców ul. Handlowej i Ośrodek Zdrowia. W Pędzewie
dziękuję rodzinie Stachowskich i Lewandowskich, a proszę o pomoc rodzinę Łasak.
9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, a zwłaszcza ”Niedzieli”.
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