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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W miniony piątek świętowaliśmy Dzień Niepodległości, którą Polska odzyskała po ponad
100 latach niewoli. Teren naszej parafii jest szczególnie związany z walką o wolność,
gdyż tutaj zamieszkali niegdyś legioniści, ludzie zasłużeni w walkach wyzwoleńczych i
teren ten nazwany został Legionowem Lubelskim. W obecnych czasach powinniśmy nie
tylko cieszyć się z odzyskanej niegdyś wolności, ale dalej o nią się troszczyć i walczyć –
by jej na powrót nie utracić. Dlatego też rozpoczęliśmy w miniony piątek i dziś
kontynuujemy zapisy do wielkiej Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Krucjata ta została
ogłoszona przez biskupów polskich w sierpniu tego roku. Polega na tym, aby codziennie
odmówić 1 dziesiątek różańca (dowolną tajemnicę) w intencji Ojczyzny. Jeżeli zatem ktoś
czuje się patriotą i zależy mu na Ojczyźnie, niech podejmie ten maleńki wysiłek
modlitewny i zapisze się na listę Krucjaty. Można osobiście wysłać kartę zgłoszeniową do
Częstochowy albo zapisać się dzisiaj na wspólną listę, która zostanie wysłana na Jasną
Górę. Szczegóły wytłumaczą Panie, które będą po Mszy św. stać przy stolikach u wyjścia
z kościoła. Serdecznie zachęcamy, szczególnie młodych, gdyż przyszłość Polski, to
właśnie ich przyszłość. Prosimy, aby nikt nie był obojętny w tak ważnej sprawie.
2. W dniu dzisiejszym zapraszamy Radę Duszpasterską parafii na spotkanie robocze, po
mszy św. wieczornej czyli ok. godz. 19.00.
3. Dziś przypada doroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku
w sposób szczególny modlimy się i wspieramy chrześcijan z Sudanu. Państwo to boryka
się z wielką walką i prześladowaniem. W 2011 roku ponad 2 miliony ludzi, uciekając
przed gwałtownymi walkami, powróciło na południe kraju. 11 mln Sudańczyków cierpi
głód i nie ma dostępu do wody. Brak też pomocy medycznej, a wskaźnik śmiertelności
kobiet rodzących w Południowym Sudanie należy do najwyższych na świecie.
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi akcję „Pomoc dla Sudanu”.
Siostry salezjanki prowadzą obóz dla uchodźców w Chartumie. Dzisiaj można wesprzeć tą
akcję ofiarą do puszki, która będzie przy wyjściu z kościoła. Można także wysłać SMS o
treści RATUJE pod numer 72405 – szczegóły wywieszone na ogłoszeniach. (koszt 2,46 zł
z VAT). Więcej informacji na stronie internetowej: www.pomocdlasudanu.pl
4. O. Sebastian zaprasza na spotkanie „dorosłych” lektorów (np. studentów, ojców z dziećmi
itp.) w piątek o godz. 18.45. W sobotę natomiast o godz. 18.40 zaprasza chętne osoby do
przygotowania pięknej sztuki teatralnej o św. Franciszku z Asyżu.
5. Za tydzień ostatnia już niedziela roku kościelnego, w którą uczcimy Chrystusa Króla
Wszechświata. Po mszach św. ponowimy akt oddania Sercu Bożemu, a ci wszyscy, którzy
przystąpią do Komunii św. mogą zyskać odpust zupełny.
Wszystkim życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa….

