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XXIX Niedziela – 21 października 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym a także przez cały tydzień modlimy się w intencji misjonarzy,
zarówno z naszego zakonu jak i wszystkich osób zaangażowanych w tę trudną i nieraz
niebezpieczną pracę w krajach misyjnych. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na pomoc
dla misji. Także przez cały tydzień będzie można wrzucać ofiarę do puszki przy wyjściu
z kościoła.
2. Jutro obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Jak zapewne
pamiętacie dokładnie rok temu otrzymaliśmy z Rzymu relikwie Krwi Jana Pawła II.
Odtąd w każdą sobotę gromadzimy się na specjalnym nabożeństwie. Jutro także
zapraszamy po wieczornej Mszy św. na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii Jana Pawła
II i odczytaniem próśb. Prosimy zatem, abyście już dzisiaj wypisywali na karteczkach
prośby do Jana Pawła II i wrzucali je do skrzynki przy wyjściu z kościoła. Można także
wypisać je przez Internet na naszej stronie.
3. Już niedługo rozpocznie się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych.
Będziemy się za nich modlić codziennie podczas wieczornego nabożeństwa o godz.
17.30, odczytując imiona zmarłych i odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po
mszy św. odmówimy w ich intencji Różaniec. Kartki do wypisywania zmarłych można
zabierać już dzisiaj ze stolika przy wyjściu z kościoła i przynosić je do zakrystii lub
wrzucać do specjalnej skrzynki z wypominkami. Zachęcamy do pamięci modlitewnej za
waszych bliskich zmarłych, bo oni naprawdę czekają na waszą modlitwę.
4. Po raz kolejny zachęcamy dzieci – zwłaszcza te po I Komunii Św. do służenia Bogu jako
ministranci lub w Oazie Dzieci Bożych. Spotkania dla ministrantów odbywają się w
soboty o godz. 9.30, a Oazy Dzieci Bożych o godz. 10.30.
5. Zachęcamy także osoby dorosłe (rodziców lub studentów) czy też chłopców ze szkoły
średniej do służenia przy ołtarzy jako lektorzy – spotkania lektorów odbywają się
czwartki o godz. 19.00. o. Sebastian zaprasza także na spotkania Grupy Teatralnej,
która chce przygotować przedstawienie na Boże Narodzenie, ale brakuje jeszcze kilka
osób – spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.30.
6. Najbliższy cykl katechez przedmałżeńskich planowany jest w dniach 7-9 grudnia.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
7. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj do kawiarenki „Pod Aniołkiem” na spotkanie,
którego tematem będzie „Rajd Katyński - Misja polsko - katolicka na wschodzie" Wspomnienia uczestników rajdu 2012 r.
8. Życzymy wszystkim miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

