OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R

Ogłoszenia Parafialne – XXX Niedziela zwykła „A”

25 października 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXX Niedzielę zwykłą. Chrystus Pan poucza nas, że największym i
najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości.
Podczas Mszy św. o godz. 13,oo pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Tyrawy modlić się
będziemy o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki
. Mszę św. na żywo będzie transmitować TV Polonia. W łączności z wieczorną Mszą św. o
godz. 18,oo nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

2. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 9,3o i w
łączności z Mszą św. o godz. 18,oo. Ze względu na rygory sanitarne w tym tygodniu nie będzie
różańca dla dzieci o godz. 17,oo. Przypominamy także, że w tym tygodniu wszystkie Msze św. i
nabożeństwa odprawiamy w Kościele Zasadniczym.

3. Informujemy, że ze względu na pandemię odwołujemy w listopadzie miesięczne odwiedziny
chorych.

4. W środę przypada Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Solenizantom życzymy
obfitości Bożych łask, orędownictwa św. Patronów oraz wszelkiej pomyślności.

5. W niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę,
także o godz. 20,oo.

6. Przypominamy, że kartki z wypominkami za Zmarłych można składać po Mszy św. w
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zakrystii lub w Biurze Parafialnym w godz. urzędowania.
czytelne pisanie imion i nazwisk w mianowniku.

Prosimy o

7. Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem zbliżającego się Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Miłość idzie dalej” – rozważanie dzisiejszej Ewangelii; „Między rozsądkiem a cmentarzem” –
zamyślenia przed uroczystością Wszystkich Świętych; „Covidowi lekarze dusz” – o posłudze
kapelanów szpitalnych w dobie pandemii; „Nie bój się” – o inauguracji roku akademickiego w
naszym seminarium duchownym. Do „Przewodnika” dołączony jest „Modlitewnik 5 minut z
Bogiem” na każdy dzień listopada. Zachęcamy do nabycia i lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Biskup Bogdan Wojtuś z Gniezna
lat 83; Grażyna Zgórska lat 62; Zygmunt Horniak lat 77; Małgorzata Konieczna lat 52;
Jacek Bączkowski lat 57; Piotr Trella lat 82; Mirosława Ingram lat 77; Edward Tryk lat 69;
Stanisław Skonieczny lat 87 i Lucjan Nowacki lat 81
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek……………

10. Na wytrwałe realizowanie w naszym życiu przykazania miłości przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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