OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 – 21 października 2018
1.

Zapraszamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych, w dni powszednie o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, że
modlitwa różańcowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje nam
możliwość zyskania odpustu zupełnego.

2.

Na prośbę Papieża Franciszka na zakończenie codziennej Mszy św. i modlitwy różańcowej będziemy modlić się modlitwą do św. Michała Archanioła. Modlitwę
tę podyktował w 1884 r. papież Leon XIII jako obowiązkową w codziennej liturgii.
Ten obowiązek ustał dopiero po Soborze Watykańskim II. O powrót do tej praktyki prosił już swego czasu św. Jan Paweł II, a ostatnio usilnie prosił o to papież
Franciszek.

3.

Jutro, w poniedziałek jest obchodzony Dzień Dziecka utraconego. To moment
pamięci o najmłodszych zmarłych, których bliscy nierzadko nie mieli szansy nawet poznać. Są to dzieci, które umarły wskutek choroby krótko po urodzeniu lub
w wieku dziecięcym, ale także dzieci, które umarły jeszcze przed urodzeniem,
wskutek poronienia, a nawet aborcji. O godzinie 18:00 zapraszamy na Eucharystię w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci oraz o radość wieczną dla ich
dzieci.

4.

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na kolejną katechezę dla
dorosłych. Temat katechezy: Podziały i rozłamy w Kościele na przestrzeni wieków.

5.

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w poniedziałek,
o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.

6.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

7.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem (grupa 2.) spotykają się we wtorek o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.

8.

Mszę św. za zmarłych Parafian i zalecanych odprawimy w środę o godzinie
18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

9.

Za tydzień, będziemy obchodzić Niedzielę Misyjną. W naszej parafii gościć będziemy Świecką Misjonarkę Komboniankę Magdalenę Fiec. Spędziła ona 2 lata
w Etiopii, pracując z dziećmi i młodzieżą. Po powrocie na misję pani Magdalena
otworzy ośrodek dla dzieci ulicy. Po każdej mszy odbędzie się krótkie spotkanie
z prezentacją zdjęć i opowieściami z misji, a po wyjściu z kościoła do puszki będzie można złożyć ofiarę na jej misję wśród dzieci ulicy.

10. Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a mają takie pra-

gnienie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października br.

11. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświęt-

szego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
12. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
13. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego.: Posługa Jana Pawła II była pierwszym

w dziejach papiestwa pontyfikatem globalnym, oddziałującym na cały świat,
istotnym nie tylko dla katolików. | W zwalczaniu nadużyć seksualnych duchownych wobec najmłodszych media mogą odegrać ważną rolę. Mogą pomagać lub
szkodzić. Co wybierają? | Choć był kruchy, delikatny i podatny na zranienia, poddawany ciężkim próbom i ostrej krytyce nie cofnął się. Był stanowczy i okazał się
wielkim reformatorem. Kolejny święty papież – Paweł VI.
14. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

magali przy bieżących pracach, Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
15. Dziś po Mszach świętych – zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundusz sty-

pendialny dla uzdolnionej młodzieży z biednych środowisk. Bóg zapłać
za wszystkie składane ofiary.

