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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
dzisiejsza taca przeznaczona jest na misje, a 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 o swoich bliskich zmarłych, bo oni
czekają na modlitwę.
3. Dzisiaj kolejne spotkanie w ramach „Kuźni wiary”, podczas której dyskutowany będzie
temat: ”Bóg raz powiedział... czyli o objawieniach prywatnych”.
4. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
5. Za tydzień przyjedzie do nas ksiądz z Turki, który buduje tam kościół i na polecenie
arcybiskupa będzie po Mszach świętych zbierał fundusze na tę budowę.
6. Na zakończenie dzisiejszej Mszy św. odmówmy modlitwę, która duchowo przygotowuje nas
do uroczystego Aktu przyjęcie Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Króla.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

