10 listopada 2019
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie
i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy,
że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.
2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do
szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym
świecie.
3. Dziś w naszej wspólnocie gościmy ks. Ryszarda Mikołajczaka, który przybliża nam
temat modlitwy za chorych i umierających. Bardzo bym chciał by w ramach
przygotowania do peregrynacji powstał w naszej wspólnocie Apostolat Chorych
i Umierających. Osoby, które zechcą przyłączyć się do tego działa zapraszam w piątek
na Msze św. o godz. 18.00. Po Mszy odbędzie się spotkanie informacyjne o ACiU.
4. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać
Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta
w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o godz. 10.00.
5. W poniedziałek 11 listopada zapraszam na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
do Sali parafialnej o godz. 16.00.
6. W poniedziałek 11 listopada przypada kolejny dzień naszego przygotowania do
peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii. Serdecznie proszę
o wywieszenie flag. Ponieważ jest to dzień upamiętniający odzyskanie naszej
niepodległości dlatego myślę, że można obok flagi państwowej wywiesić flagę
maryjną. Osoby, które nie mają możliwości wywieszenia flagi mogą wywiesić
w oknie emblemat maryjny, który rozprowadzamy z tyłu kaplicy.
7. W poniedziałek zapraszamy na nasze kolejne Parafialne Jerycho Różańcowe. Po
wieczornej Mszy św. do godz. 22.00. w czasie naszych modlitw będziemy szczególnie
polecać osoby umierające.
8. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie kręgu biblijnego w środę 13 listopada o godz.
19.00.
9. Wspólnotę Czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszam na spotkanie przy kawie
w czwartek po wieczornej Mszy św.
10.Zapraszamy młodzież na spotkanie duszpasterstwa „ Piątek z Piątką” w każdy piątek
o godz. 19.00
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,
 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,



13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy
męczennicy.

