XXXI Niedziela Zwykła
Liturgia w tygodniu.
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- piątek – Święto – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
- sobota – św. Leona Wielkiego

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7 00, oraz po Mszach św. w Brzyściu i Rożniatach zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Dziś w naszej parafii organizowany jest dzień skupienia dla małżeństw dla dekanatu Baranów Sandomierski.
Po Mszy św. o godz. 1130 nasi goście z dekanatu i małżeństwa z naszej parafii przejdą do remizy w Gawłuszowicach i tam będzie ciąg dalszy spotkania.
3. We wtorek spotkanie ministrantów po Mszy św. wieczornej.
4. W środę o godz. 1600 spotkanie Legionu Maryi w salce parafialnej. O godz. 16 30 Nabożeństwo Różańcowe za
zmarłych polecanych w wypominkach, połączone z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św.
Zapraszamy.
5. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza w piątek na Mszę św. i spotkanie formacyjne. Przed Mszą św. o godz.
1630 Różaniec do Siedmiu Boleści NMP.
6. W piątek, w związku ze Świętem Narodowym, wieczorem o godz. 1800 w sali gimnastycznej naszej szkoły będzie akademia patriotyczna w wykonaniu naszej młodzieży, a następnie śpiewać będziemy wspólnie pieśni patri otyczne. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego świętowania.
7. W niedzielę Narodowe Święto Niepodległości. Uroczysta suma o godz. 1130 w kościele w Gawłuszowicach.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy: Władze samorządowe, Strażaków, Członków Stowarzyszeń, Poczty Sztandarowe i wszystkich, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny.
8. W miesiącu listopadzie tradycyjnie wspominamy zmarłych polecając ich w wypominkach. Można składać karteczki z imionami bliskich zmarłych, których będziemy polecać w modlitwie wypominkowej. Różaniec za zmarłych
w niedzielę o godz. 1530, w ciągu tygodnia o godz. 1630. Zapraszamy.
Zachęcamy do nawiedzania cmentarza i modlitwy za zmarłych.
9. Dziękujemy Panu Wójtowi naszej Gminy za pomoc w wywozie śmieci z cmentarza oraz za postawienie toalet
na cmentarzu. Bóg zapłać.
10. Bóg zapłać – za sprzątanie kościoła. Prosimy, aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny z Krzemienicy. Dziękujemy.
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Niedziela, Gość Niedzielny.

Zapowiedzi przedślubne
Sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć następujące osoby.

Zapowiedź II
Arkadiusz Dominik Książek z Brzyścia
z Katarzyną Gamracy z par. Chorzelów
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, występujących pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest
powiadomić Kancelarię Parafialną.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do domu Ojca odeszli:
+ Bronisława Mamcarz z Gawłuszowic
+ Stanisława Gudz zd. Koceniak mieszkająca ostatnio w Tarnobrzegu. Pogrzeb jutro o godz. 1200
w Tarnobrzegu par. Chrystusa Króla, pochówek na naszym cmentarzu
+ Mieczysław Ciejka Krzemienicy – pogrzeb jutro. O godz. 1130 różaniec w kościele, o 1200 Msza św.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

