18.10.2015

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczyna się tydzień modlitw

w intencji misji i misjonarzy. Światowy Tydzień Misyjny uświadamia nam,
jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o polskich misjonarzach, którzy pracując
na różnych kontynentach borykają się z wieloma różnymi problemami
i potrzebują naszego wsparcia i modlitwy. Za tydzień (także w naszym
kościele) ministranci będą zbierać ofiary na cele misyjne.
2. Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej, a szczególnie te osoby,
które nie były jeszcze do tej pory ani razu. Nabożeństwa różańcowe z
czytanką codziennie o godz. 17.30, dla dzieci zaś w środy o godz. 17.00.
3. We wtorek nie będzie Mszy Św. rannej, tylko Msza Św. w szpitalu o godz.
18.30.
4. Zbliża się listopad, miesiąc, w którym przez pamięć o naszych zmarłych
odwiedzamy ich groby i pielęgnujemy. W tej pamięci o zmarłych jednak
najważniejszą formą jest modlitwa w ich intencji, która pomaga im
oczyszczać się i prowadzi ku Niebu. Jedną z możliwości modlitwy za
zmarłych, jaką daje nam Kościół są tzw. wymienianki za zmarłych.
Karteczki wyłożone są pod chórem. Można je zabrać do domu, wypełnić
i złożyć w zakrystii. Różaniec za zmarłych z wymieniankami odmawiać
będziemy w Dzień Zaduszny 2 listopada i w sobotę 7 listopada.
5. 1 listopada Msza Św. w intencji pomordowanych w obozie w Smukale
będzie sprawowana w kościele parafialnym o godz. 11.30.
6. 1 listopada tak, jak co roku, nie ma Mszy Św. wieczornej.
7. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w wykładzie ks. prof. Cieszę się, że
było nas wielu. Mam nadzieję, że ta forma pogłębiania wiary integruje nas
i uczy rozumieć angażowanie w życie kościoła parafialnego.
8. Za tydzień w ostatnią niedzielę października obchodzimy liturgicznie
rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Tego dnia odbędzie się także tzw.
liczenie wiernych.
9. Są do nabycia kalendarzyki diecezjalne, w których zawarte są informacje
o wszystkich parafiach naszej diecezji, wraz z godzinami Mszy Św.
i nabożeństw. Cena kalendarzyka 10 zł.
10. Informuję, że ksiądz Andrzej Śliwarski pracujący od lipca w naszej parafii,
który tak dobrze wspiera nas swoją posługą, podczas katechezy stracił
przytomność, przeszedł udar mózgu oraz zawał serca. Jego stan zdrowia jest
bardzo ciężki, dlatego pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

