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XXXI Niedziela zwykła - 30 października 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy księdza z Turki, który buduje tam kościół i na polecenie arcybiskupa będzie
po Mszach świętych zbierał fundusze na tę budowę. Dziękując Bogu za nasz kościół
starajmy się także wspierać innych.
2. Jutro, w poniedziałek zakończenie nabożeństw październikowych. Dziękujemy tym, którzy
gorliwie na Różaniec uczęszczali. Dzieci prosimy, aby dzisiaj przyniosły swoje wyklejanki i
przekazały je tym paniom, które cały miesiąc rozdawały im karteczki. My je przeglądniemy,
podliczymy i oddamy dzieciom jutro wraz z nagrodami.
3. We wtorek przypada 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy jak
w każdą niedzielę.
4. W środę Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 oraz dodatkowa o godz. 20.00.
Przypominamy, że wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół, mogą zyskać
odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych, jeden raz w ciągu dnia. W czasie
nawiedzenia świątyni należy odmówić modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwę w
intencjach Ojca św. Odpust zupełny dla zmarłych można zyskać także w dniach od 1-8
listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza. By otrzymać te odpusty należy być w stanie łaski
uświęcającej, dlatego zachęcamy do przystępowania do spowiedzi.
5. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić za zmarłych podczas nabożeństwa z
wypominkami o godz. 17.30, połączonego z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Także po
Mszy św. wieczornej odmówimy w intencji zmarłych Różaniec. Przy wyjściu z kościoła
wyłożone są karteczki, na których można wypisać imiona zmarłych i wrzucić do
specjalnego pudełka lub przynieść do zakrystii. Składane przy tej okazji ofiary zostaną
przeznaczone na prace przy naszym kościele. Gorąco zachęcamy do modlitwy za zmarłych,
aby pamięć o nich nie ograniczała się tylko do zapalenia lampki na grobie, ale przyjęła
konkretny wymiar w niesieniu pomocy poprzez modlitwę.
6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Zachęcamy do uczestnictwa w specjalnych nabożeństwach. W piątek odwiedzimy chorych.
W środę zapraszamy na dodatkowe nabożeństwo przed figurą Matki Bożej z Kalabrii.
7. Za tydzień I niedziela listopada. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
8. Przygotowując się do uroczystego Aktu przyjęcie Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i
Króla na zakończenie odmówmy specjalną modlitwę:
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.

