XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU
4 listopada 2018
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się
wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od
wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.
2. Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach
niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. Do tego wyjątkowego święta narodowego przygotujemy się przez
wspólne modlitwy i refleksję w sobotę od Mszy Świętej o 17,00 do 21,00 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu zakończymy Apelem l Jasnogórskim.
3. Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za Zmarłych w czyśćcu pod warunkiem
nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. Codziennie także modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach o
godz. 17,00
4. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
9 XI – Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej, której
patronują.
•
10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu przed najazdami barbarzyńców.

5. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu
Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni
życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” –
communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum
zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego
tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z
sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że
każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest
Chrystus, który gładzi grzechy świata.
6. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i
zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej,
przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania
do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie przed Mszą Świętą o godz. 17,00 modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na
wypominkach, które można jeszcze składać w biurze parafialnym..

7. W niedzielę , 11 listopada, przypadnie 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym
dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny
i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest
jego kraj. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o godz.11,00 , podczas
której będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także
będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin.
Niech nie zabraknie na naszych domach flag narodowych.
Przemarsz pocztów sztandarowych OSP z remizy strażackiej - uroczysta Msza święta w naszej świątyni
o
godz. 11,00 . Po Mszy Świętej modlitwy przy obelisku Świętego Jana Pawła II, złożenie kwiatów przez delegacje potem
przejście do auli w Szkole Podstawowej gdzie odbędzie się akademia okolicznościowa. Prosimy o udział wiernych ,
pocztów sztandarowych , naszej orkiestry jak zawsze , a szczególnie naszej młodzieży dla której jest to lekcja historii.
Razem z władzami naszej Gminy , z Panem Wójtem na czele zapraszamy na te uroczystości.
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalne małżeństwo zgłaszają się na trzy miesiące przed terminem ślubu w biurze
parafialnym.
Dzisiaj kolekta miesięczna na potrzeby naszej diecezji. Za tydzień na prace na balkonie i opierzeniach kominów
na naszej świątyni.
Wypominki listopadowe odmawiamy przez cały listopad ( kartki na stoliku przed chrzcielnicą ) ,
Zdrowaśki całoroczne odmawiamy przed Sumą parafialną o 9,20 - można składać do początku grudnia
w biurze parafialnym.
PRASA KATOLICKA – " Pielgrzym " i " Mały Pielgrzym " ., czasopisma misyjne i „ Oserwatore Romano” , kalendarze

religijne.
W listopadzie tradycyjnie pamiętamy o modlitwie za Zmarłych. Stosunek do Zmarłych jest wyrazem naszej duchowej
kultury. Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne mogiły. Wierzymy,
że zmarli sami pomóc sobie już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko w listopadzie. Polecając ich Bożemu miłosierdziu,
miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej potrzebie.

