XXVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

7 X 2018 roku.

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec
towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia
Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy
naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa
różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój
na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we
wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo
październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie . Wszystkich parafian
serdecznie zapraszamy.
1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej
kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i
chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą
pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.
2. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele o godz.16,30 dzieci ,
17,00 młodzież i dorośli w niedzielę o 15,30 . Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w
modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub
indywidualnie.
3. W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku
przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,
wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.
W niedzielę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych
modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i
kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy
modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego .
Solenizantom i jubilatom tygodnia przekazujemy najserdeczniejsze życzenia.
Zmarłych ostatnio parafian polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.
• Posprzątajmy cmentarze . Prosimy wychowawców z dziećmi i młodzieżą, jak co roku
o zadbanie mogił na cmentarzu za boiskiem, bo Rosjanie i Niemcy też czekają na
zmartwychwstanie.
Pamiętajmy o innych miejscach gdzie spoczywają szczątki
ludzkie. Jak my dzisiaj pamiętamy , tak po latach i o nas pamiętać będą.
• Pamiętajmy o przedłużeniu miejsc na cmentarzu po 20 latach . Nie odnowienie
oznacza rezygnację z miejsca. Postawienie nagrobka trzeba na kilka dni przed
postawieniem zgłosić z szkicem do biura parafialnego, stare nagrobki wywozimy
sami lub firma która go wykonała . Prosimy o montowanie w równej linii góry
nagrobka. O opłatę za śmieci i wodę.
Nowa prasa katolicka ! Kalendarze misyjne i papieskie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), polski kapucyn, założyciel wielu
zgromadzeń zakonnych bezhabitowych.

