Ogłoszenia Parafialne na 21 października 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XXIX Niedziela zwykła „B”

21 października 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXIX Niedzielę zwykłą, która jest światowym dniem modlitw za misje
święte
. O godz. 17,3o nabożeństwo
różańcowe w intencji misji świętych. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę z
przeznaczeniem na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Dzisiaj o godz. 13,oo uroczysta Msza św. o rychłą kanonizację Błogosławionego Ks. Jerzego
Popiełuszki pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity
Warszawskiego . Po Mszy św. możliwość ucałowania Relikwii Błogosławionego Męczennika.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – papieża. W naszej
diecezji to wspomnienie ma rangę Uroczystości. Po Mszy św. o godz. 10,oo wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Adoracja dziękczynna za Pontyfikat i dar Osoby naszego Rodaka
dla Kościoła i Ojczyzny. Zakończenie Adoracji nabożeństwem różańcowym o godz. 17,3o. O
godz. 18,oo Uroczysta Msza św. dziękczynna z wprowadzeniem Relikwii św. Jana Pawła II. Po
Mszy św. możliwość ucałowania Relikwii Krwi Papieża. Podczas Mszy św. prosimy o udział
poczty sztandarowe wszystkich duszpasterstw naszej parafii. Zapraszamy też wszystkich
Parafian do indywidualnej Adoracji oraz do wspólnej modlitwy dziękczynnej podczas wieczornej
Mszy św.

4. Od poniedziałku 22 października rozpoczynamy peregrynację Kopii Obrazu M.B. Pięknej
Miłości po naszej parafii od ul. Szarych Szeregów. Przekazanie Obrazu Pierwszej rodzinie w
poniedziałek po wieczornej Mszy św. Szczegółowy terminarz peregrynacji można poznać w
zakrystii lub Biurze Parafialnym.
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5. We wtorek 23 października w Biurze Parafialnym w godz. 16,oo-17,oo zapisy narzeczonych
na Kurs Katechizacji Przedmałżeńskiej. Pierwsze spotkanie we wtorek 30 października.
Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo.

6. Przypominamy, że różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17,oo; dla młodzieży
i dorosłych w dni powszednie o godz. 9,3o i 17,3o a dla wszystkich w niedziele o godz. 17,3o.

7. W przyszłą niedzielę 28 października w Biurze Parafialnym do godz. 14,oo będzie
przyjmował przedstawiciel TP KUL. Tego dnia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo
oraz podczas różańca o godz. 17,3o modlić się będziemy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego
Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

8. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czas naszej szczególnej
modlitewnej pamięci o naszych Zmarłych. Kartki z wypominkami za Zmarłych można pobrać a
kościele lub zakrystii. Wypisane czytelnie wypominki można oddawać od przyszłej niedzieli po
Mszach św. w sklepiku.
Pr
osimy ich nie składać na tacę.

9. Wyjazd na pielgrzymkę do Krakowa i Częstochowy we wtorek 23 października o godz. 4,3o z
parkingu przed Kościołem Nawiedzenia. Zbiórka o godz. 4,15.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Relatywizm, który dotknął serca” – o przestrogach papieży Benedykta XVI i Franciszka dla
kościoła i świata; „Odchodzą po cichu” i „Deklaracji CHCĘ SIĘ ZABIĆ nie wolno przemilczeć”–
o problemie samobójstw w naszym kraju; „Przyszłość Kościoła jest w Azji” – rozmowa z o.
Wojciechem Klujem o azjatyckim sposobie przeżywania wiary”; „Papież, który umierał przez
Kościół” – nieznana korespondecja kanonizowanego w ostatnią niedzielę św. Pawła VI papieża. Zachęcamy do nabycia i lektury religijnej.

11. W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności śp. Brunona Michlińskiego lat 74,
Aleksandra Laudańskiego lat 89, Władysława Żanowskiego lat 88 i Lucynę Gołdyn lat 78
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …….

2/3

Ogłoszenia Parafialne na 21 października 2018 r.

12. Na wierną służbę Chrystusowi przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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