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XXXII Niedziela – 8 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, jak
usłyszeliśmy to w Liście Episkopatu. Przerażającą prawdą jest, że co roku ginie za wiarę
ponad 100 tyś. chrześcijan, a prawie 200 milionów jest prześladowanych. Powinniśmy się za
nich modlić, a także pomóc poprzez ofiary materialne, gdyż najczęściej pozostawiani są oni
bez środków do życia. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na tzw.
„Fundusz Pomocy Kościołowi w Potrzebie”- w tym roku przeznaczony szczególnie dla
Syrii.
2. Rozważając prześladowania chrześcijan tym bardziej cenimy sobie narodowe święto
odzyskania Niepodległości, które będziemy obchodzić w najbliższą środę – 11 listopada.
Jest to wprawdzie święto państwowe, jednak zachęcamy w tym dniu do gorliwszej modlitwy
w intencji naszej Ojczyzny i za tych ludzi, którzy o wolność Polski walczyli i zginęli.
W naszej parafii Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
3. Przypominamy członkom „Żywego Różańca”, o dzisiejszej zmianie tajemnic różańcowych.
4. Także w dniu dzisiejszym spotkanie z dziećmi do I Komunii Św. o godz. 12.15.
5. W miesiącu listopadzie nadal zachęcamy do pamięci modlitewnej za dusze w czyśćcu
cierpiące. Zmarli wypisani na kartkach wypominkowych, bez względu na to w które dni
zostają wyczytywani, wszyscy codziennie biorą udział w duchowych owocach modlitwy o
godz. 17.30, w odmawianej Koronce do Bożego Miłosierdzia i w Różańcu po Mszy św.
wieczornej. Jeżeli ktoś jeszcze zapomniał złożyć wypominek, może to zrobić dzisiaj.
6. Za 2 tygodnie przypadnie ostatnia niedziela roku kościelnego, która jest obchodzona w
liturgii jako Uroczystość Chrystusa Króla. Aby się do tej uroczystości dobrze przygotować
odprawimy jak co roku Nowennę, czyli nabożeństwa przez 9 kolejnych dni. Pierwszy dzień
nowenny rozpocznie się w najbliższy piątek po mszy św. wieczornej.
7. Informujemy, że opłatki na Boże Narodzenie będą roznoszone w naszej parafii dopiero od
I niedzieli Adwentu (czyli za 3 tygodnie). Gdyby ktoś wcześniej przyszedł do waszego
domu z opłatkiem, to znaczy że nie jest on z naszej parafii.
8. Dziękujemy za wszelkie wsparcie w pracach budowlanych przy kościele. Dziękujemy
szczególnie za fizyczną pomoc panu Mariuszowi, Mieczysławowi, Markowi i Jackowi.
9. Wychodząc na przeciw waszym potrzebom, zgłaszanym nieraz podczas kolędy lub w innych
rozmowach, pragniemy utworzyć przy naszym kościele specjalny Klub Dyskusyjny na
temat wiary, w którym uczestnicy będą mogli nie tylko słuchać, ale zadawać pytania i sami
się wypowiedzieć. Takie spotkania, prowadzone przez o. Aniceta, rozpoczną się w 4
niedzielę listopada (za 2 tygodnie). Już dzisiaj zachęcamy, a na początek prosimy, aby do
specjalnego pudełka przy wyjściu z kościoła wrzucać karteczki z pytaniami i tematami, jakie
chcielibyście, aby były poruszane podczas takich spotkań.
10. 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

