Ogłoszenia duszpasterskie
XXXII niedziela zwykła - 8 listopada 2015 roku.
1. Msze św. według ustalonego planu, podobnie czynne będzie biuro parafialne
z wyjątkiem środy i soboty.
3. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają ofiary do puszek
na dar serca dla ubogich naszych Parafian, obecnie już na skromny chociaż upominek na
święta dla dzieci.
4. Także dzisiaj młodzież rozprowadza tradycyjne rogale świętomarcińskie wspierając
w ten sposób działalność Caritasu dla najbardziej potrzebujących i bezdomnych.
5. W poniedziałek obchodzimy 16 już rocznicę konsekracji naszej ukochanej świątyni.
O g. 19,00 Ks. dr Rafał Pajszczyk odprawi uroczystą Mszę św. koncelebrowaną
w intencji wszystkich budowniczych i ofiarodawców oraz Parafian. Serdecznie
zapraszamy na to wspólne dziękczynienie Panu Bogu za dar naszego Kościoła
i wspólnoty parafialnej.
6. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19,00 Msza św. do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań.
7. W środę mija 91 lata od chwili, kiedy po długiej niewoli Polska na nowo się
odrodziła. Wspominając czas miniony i dzisiaj trzeba nam pamiętać o odrodzeniu się
narodu w różnych jego wymiarach, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej
Ojczyźnie. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali
swoją krew, oddawali swe życie w obronie Ojczyzny. Dlatego w środę naszym kościele
o g. 9,30 odprawimy Mszę św. w intencji Ojczyzny, na którą bardzo serdecznie
zapraszamy. W środę składka zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest
na potrzeby Stolicy Świętej.
8. Zgodnie z sugestią Rady Duszpasterskiej i dekretem Kurii Metropolitalne
całodzienna, roczna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w naszej parafii
zawsze 12 listopada. Przebiegać będzie według następującego planu:
godz. 9 – 10 – Róże 1 - 2
10 – 11 - Róże 3 - 4
12 – 13 - Róże 5 - 6
13 – 14 - Róże 7 - 8
14 – 15 - Róże 8 - 9
15 – 16 - Czciciele Miłosierdzia Bożego
16 – 17 - dzieci szkolne
17 – 18 - młodzież
18 - 19 – wspólne zakończenie adoracji
11. W piątek o g. 18,00 Różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek a o 19,00 Msza
św. w ich intencji. Przy tej okazji informujemy, że przyjmujemy już w biurze
parafialnym wymienianki roczne na przyszły rok kalendarzowy.
12. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00. Obowiązkowa
katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00.
13. W przyszłą niedzielę kolejna kwesta przed kościołem na organizację Świtowych
Dni Młodzieży w przyszłym roku z udziałem papieża Franciszka. Przy tej okazji
w dalszym ciągu apelujemy i prosimy o zgłaszanie się chętnych Parafian na przyjęcie
do swoich domów młodych pielgrzymów, którzy przybędą do naszego miasta.
13. W „Przewodniku Katolickim” mi in. o bardzo oryginalnym podejściu Jana Pawła II
do patriotyzmu; czy kryzys cywilizacji chrześcijańskiej oznacza koniec czy nowy początek
kościoła w Europie oraz dialog z muzułmanami może zatrzymać falę fanatyzmu.
14. W listopadowe dni, częściej niż kiedykolwiek w ciągu roku, pamiętamy o naszych
zmarłych. Na ten czas o nich przypomnijmy sobie, co na ten temat czytamy w Katechizmie
Kościoła Katolickiego : „Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił
z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się
za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni [2 Mch 12,45], także modły za nich
ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia,
że staje się skuteczne wstawiennictwo ich za nami.

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu:
+ Lidia Opatowska - ul. Jesienna l. 80
+ Jolanta Neyman - ul. Modra l. 56
+ Halina Wawrzyniak - ul. Świt l. 80

