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XXIX Niedziela zwykła - 18 października 2015 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. Potrzebują oni także pomocy materialnej,
dlatego podczas całego tygodnia misyjnego będzie można wrzucać ofiarę do oznaczonej
puszki przy wyjściu z kościoła. Można także zabierać sobie różne pamiątki i informatory
misyjne ze stolików przy wyjściu z kościoła.
2. 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 później przynosić je do zakrystii
lub wrzucać do specjalnej skrzynki z wypominkami. Zachęcamy do pamięci modlitewnej
za waszych bliskich zmarłych, bo oni czekają na tę modlitwę.
3. Trwa miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe, na które zapraszamy
codziennie o godz. 17.30.
4. W najbliższy czwartek obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
Dodatkowe nabożeństwo po Mszy św. wieczornej wraz z adoracją Najświętszego
Sakramentu do godz. 20.00.
5. 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. 11.30. Zachęcamy także młodzież,
studentów i ojców rodziny do służenia przy ołtarzu jako lektorzy.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej sie do Bierzmowania odbędzie się w piątek 23
października o godz. 19.00 w sali klasztoru.
7. Klub Dyskusyjny zaprasza dziś na kolejne spotkanie o godz. 19.00.
8. Za tydzień przyjedzie do nas ksiądz z KULu wraz ze studentami-wolontariuszami i będą
organizować doroczną zbiórkę ofiar do puszki na KUL.
9. Pewna osoba znalazła klucze na parkingu obok srebrnego Opla Vectry, jeżeli właściciel
jest w kościele, to może odebrać klucze w zakrystii.
10. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy obfitości Bożych łask
na najbliższy tydzień.
11. Na zakończenie pomódlmy się wspólnie do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

