PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Szydłowie
od 28 listopada - 5 grudnia 2021 r.
NIEDZIELA, 28 listopada 2021 r. – I NIEDZIELA ADWENTU
10.30

- Za + męża Zdzisława, rodziców i dziadków z obu stron, synową Barbarę, Bronisława, Stefana i
pokr. z rodziny Janik.
O28

PIĄTEK, 3 grudnia 2021 r.
17.00

- RORATY: Za + mamę Jadwigę, 1 r.śm., ojca Kazimierza, rodziców Janik, siostrę Urszulę i
szwagra Zdzisława.
O37

NIEDZIELA, 5 grudnia 2021 r. – I NIEDZIELA ADWENTU
10.30

- Do B. Op. z podz. za łaski prosząc o dalsze dla Barbary oraz dzieci z rodzinami i całej rodziny.
K7

 W tym tygodniu przypada I-szy piątek miesiąca, dlatego w sobotę chcemy odwiedzić
naszych chorych. Będzie to już świąteczna Komunia święta. Chorych prosimy ich
zgłosić w zakrystii.
 W sobotę zapraszamy do Tułowic na Apel Jasnogórski o godz. 21.00
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, a w przyszłą
niedzielę na potrzeby Seminarium i instytucji diecezjalnych. Za wszelkie ofiary
składamy „Bóg zapłać”.
 W przyszłą niedzielę również przed kościołem zbiórka do puszek na kościoły na
Wschodzie.
 Roraty w tym roku będą w piątki o godz. 17.00. Nie zapomnijny o przynoszeniu
lampionów roratnich. Na roraty zapraszamy nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dzieci
przynoszą również serduszka z dobrymi uczynkami. Na serduszku wpisujemy
spełniony dobry uczynek oraz nazwisko i imię dziecka.
 W przyszłą niedzielę po Mszy św. będzie można zamawiać intencje mszalne na I
kwartał 2022 roku. Aby umożliwić wszystkim zamówienie intencji mszalnych,
dlatego w drugą niedzielę każdego miesiąca Msza św. będzie zbiorową, czyli będie
na Niej tyle intencji, ile zostanie zamówionych.
 Ze względu na niewielką ilość zgłoszonych na jarmak Bożonarodzeniowy i w
związku pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną wyjazd do Drezna zostaje
odwołany.
 Na pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 29 lipca - 5 sierpnia zostało jeszcze ostatnich
12 wolnych miejsc. Jeżeli nie będzie chętnych z naszej parafii, to po 12 grudnia
zaproponujemy w innych parafiach.

Wyniki głosowania do Filialnej Rady Duszpasterskiej, z
dnia 28 listopada 2021 roku w Szydłowie:
Lp.

Nazwisko i imię, miejscowość
1.
2.
3.
4.

Białoskórska Anna
Makuch Lucyna
Mróz Krzysztof
Szmidt Piotr

Ilość otrzymanych głosów
21
13
13
13

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Białoskórski Jerzy
Olbrich Elżbieta
Janik Kazimierz
Niestrój Renata
Rempalska Lidia
Szary Ewa
Metner Hubert

11
10
9
8
8
7
6

