XXIX Niedziela w ciągu roku 17.10.2021
Wpisany przez Zdzisław Kamiński
niedziela, 17 października 2021 07:27

1. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na codzienny różaniec o godz. 17.20, aby razem
z Matką Bożą rozważać tajemnice zbawienia.
2. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W zakrystii i
kancelarii przyjmujemy wypominki. Przez cały listopad w kolejne dni tygodnia będziemy je
wyczytywać modląc się koronką do Bożego miłosierdzia, a po niej będzie odprawiana Msza
święta w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
3. W tym tygodniu:
- – w poniedziałek (18 października) – święto św. Łukasza, ewangelisty; tego dnia
pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia;
- – w piątek (22 października) – wspomnienie św. Jana Pawła II (1920-2005), papieża,
teologa, filozofa, przyjaciela artystów, naukowców, pielgrzyma.
- W Kaplicy Pana Jezusa Klęczącego dzień i noc trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy osoby, które jeszcze się nie zapisały na adorację, a uważają się za porządnych
katolików, aby wybrały jedną godzinę, aby trwać przy Jezusie. Jest tak wiele spraw rodzinnych i
osobistych, które trzeba omawiać z Bogiem, tak wielu ludzi prosi nas o modlitwę i w tylu
momentach życia potrzebujemy konkretnej interwencji Bożej, dlatego adoracja to jest właśnie
czas, w którym możemy wszystko wypowiedzieć przed Bogiem w osobistym spotkaniu.
- Zapraszamy osoby, które chciałyby być bliżej Pana Boga i pogłębić swoją wiarę do
wspólnot i grup modlitewnych, które są w naszej parafii: Żywego Różańca, Kręgu Biblijnego,
Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, Złotej Róży, Odnowy w Duchu Świętym, Oazy
Dorosłych, Domowego Kościoła, Rycerzy Św. Jana Pawła II, Ćwiary; młodzież do Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, a dzieci do Oazy Dzieci Bożych.
- Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.00 w bibliotece parafialnej odbędzie się spotkanie
organizacyjne małżeństw, które chcą należeć do kręgów Domowego Kościoła i są
zainteresowane pogłębieniem duchowości małżeńskiej.
- Do nabycia nowy numer "Martyrii", a w nim m.in. artykuł o zagrożeniu duchowym, jakim są
przesądy.
- Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, życzymy
obfitości Bożych łask, zdrowia i odwagi św. Jana Chrzciciela oraz polecamy wstawiennictwu św.
Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce...
- W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Stanisława Kozerskiego. Wieczny
odpoczynek...
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