Ogłoszenia na 7 października 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XXVII Niedziela zwykła „B”

7 października 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już XXVII Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Pan Jezus potwierdza
świętość i nierozerwalność sakramentu małżeństwa. Z racji I niedzieli miesiąca
w Kościele Nawiedzenia do godz. 14,oo wystawienie i indywidualna Adoracja
Najświętszego Sakramentu
. O godz. 15,oo Koronką do Bożego Miłosierdzia w Kościele Nawiedzenia rozpocznie się
spotkanie Żywego Różańca
. Zachęcamy do wstąpienia nowych chętnych, także do Róż Rodziców modlących się za swoje
dzieci. O godz. 17,3o w Kościele Zasadniczym nabożeństwo różańcowe. Zachęcamy do
licznego udziału, gdyż dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

2. Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe dla dzieci w Kościele Nawiedzenia od
poniedziałku do piątku o godz. 17,oo, natomiast dla dorosłych i młodzieży w dni powszednie o
godz. 9,3o i 17,3o . Różaniec niedzielny o godz. 17,3o. Serdecznie zapraszamy wszystkich do
jeszcze liczniejszego udziału w tej szczególnej modlitwie maryjnej.

3. W poniedziałek 8.X. po Mszy św. o godz. 18,oo w Sali Konferencyjnej na plebanii spotkanie
Rodziny Radia Maryja.

4. W sobotę obchodzimy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego – kapłana. Z tej racji o godz.
10,oo we Mszy św. będą uczestniczyć siostry zakonne pracujące w naszym mieście, które tego
dnia będą przeżywać swój dzień skupienia.
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5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać kolejny już XVIII Dzień Papieski pod hasłem
„Promieniowanie Ojcostwa”
. Jak co
roku nasi harcerze do specjalnych puszek będą zbierać ofiary na
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia
, jako fundusz stypendialny dla najbiedniejszej młodzieży. Bóg zapłać za wsparcie tego dzieła.
Z racji Dnia Papieskiego w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej o godz. 13,oo ks. biskup Jan
Tyrawa odprawi Mszę św. dla młodzieży, szczególnie kandydatów do bierzmowania. Dlatego
spotkanie uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz kl. III Gimnazjum w przyszłą
niedzielę 14 października odbędzie się w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej. Zbiórka przy
krzyżu przed kościołem przy ul. Wojska Polskiego o godz. 12,3o. Ofiary zbierane na tacę w
przyszłą niedzielę jako II niedzielę miesiąca przeznaczymy na pokrycie kosztów remontu wieży
kościoła. Koszt, który jeszcze pozostał w wys. Ok. 300 tys. zł. musimy zrealizować do połowy
listopada. Dziękując za wszelkie ofiary, gorąco prosimy o dalsze wsparcie naszych
remontowych przedsięwzięć.

6. We wtorek 16 października mija 40. Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową . Tego dnia zapraszamy do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu, by
podziękować Panu Bogu za dar Osoby i Pontyfikatu Św. Jana Pawła II. Prosimy o włączenie się
do Adoracji grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Kontakt i ustalenia z p. Zofią
Kowalkowską z Legionu Maryi.
Adoracja i wystawienie Najświętszego
Sakramentu rozpocznie się w Kościele Nawiedzenia po Mszy św. o godz. 10,oo, a
zakończy o godz. 16,45.
Zachęcamy do licznego
udziału.

7. Jak już ogłaszaliśmy w dniach 23-26 października parafia nasza udaje się z pielgrzymką
dziękczynną za Pontyfikat św. Jana Pawła II i łaski Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu M.B.
Jasnogórskiej do Wadowic, Krakowa, Kalwarii zebrzydowskiej i Częstochowy. Zwiedzimy Dom
Rodzinny Ojca św.; nawiedzimy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Św. Jana Pawła II oraz
Sanktuarium Krzyża św. w Mogile. Zwiedzimy też podziemia Rynku Krakowskiego. Pozostało
jeszcze kilka miejsc wolnych. Chętni mogą zapisać się w zakrystii. Są jeszcze wolne 2 miejsca
na wyjazd do Górki Klasztornej na dzień skupienia Rodziny Radia Maryja. Zapisy również w
zakrystii.

8. Zbliża się 34. Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W piątek 19
października
o
godz. 17,oo zapraszamy na różaniec przygotowany przez naszą młodzież; o godz. 18,oo Msza
św. koncelebrowana o rychłą kanonizację bł. Męczennika. Mszy św. będzie przewodniczył i
Słowo Boże wygłosi ks. dr Henryk Jankowski, który wtedy koncelebrował ostatnią Mszę św. bł.
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ks. Jerzego. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich parafian, prosimy też o udział
pocztów sztandarowych. Po Mszy św. możliwość ucałowania Relikwii Bł. Męczennika.
W sobotę 20 października
o godz. 17,oo zapraszamy na Koncert Galowy w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
oraz w Hołdzie Bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Zaproszenia na Koncert można odebrać przy
wyjściu z kościoła. Na Koncert można też przyjść bez zaproszenia. Po Koncercie Msza św. o
rychłą kanonizację Błogosławionego z udziałem przedstawicieli Rycerskiego i Szpitalnego
Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy, którzy tego dnia uczestniczą w Radzie Zakonu. Natomiast
w niedzielę 21 października
o godz. 13,oo uroczysta Msza św. koncelebrowana o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, która będzie transmitowana przez Telewizję Polonia. Mszy św. będzie
przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.
Zapraszamy do udziału w tej Mszy św. wszystkie poczty sztandarowe naszych duszpasterstw
oraz wszystkich Parafian do jak najliczniejszego udziału i wspólnej modlitwy. Po Mszy św.
możliwość ucałowania Relikwii bł. ks. Jerzego.

9. Peregrynację Kopii Obrazu M.B. Pięknej Miłości po rodzinach naszej parafii rozpoczniemy 22
października br. od ul. Szarych Szeregów, następnie Walecznych, Boh. Westerplatte,
Śliwińskiego, Wojska Polskiego, Kombatantów, Szpitalna, Modrakowa, Kąkolowa i Łomżyńska.
Na czas kolędowy nastąpi przerwa. Szczegółowy program podamy zainteresowanym rodzinom,
które zapisały się na peregrynację. W zakrystii można nabyć płyty DVD z filmem i zdjęciami z
Nawiedzenia obrazu M.B. Jasnogórskiej.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Nie(sprawne) oswajanie” – o problemie niepełnosprawności intelektualnej; „Wszyscy jesteśmy
niepełnosprawni” – rozmowa z Jeanem Vanier, twórcą chrześcijańskich ruchów na rzecz
niepełnosprawnych; „Jaś czy Batman” – o szkolnych problemach z RODO; „Sztandar dla
szkoły” – o poświęceniu sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 57; „Nieodkryta katedra” – o
tajemnicach, które kryje nasza katedra. Zachęcamy do nabycia i lektury.

11. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Bożena Styczyńska lat 72; Ewa
Rausz lat 58; Genowefa Piskorska lat 83 i Edmund Gruszka lat 88,
których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy łaskawości Bożej. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie………….

12. Na wytrwałe wypełnianie naszych obowiązków przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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