Ogłoszenia

duszpasterskie

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA –14.10.2018.
Rozpoczynamy dziś święty czas Misji Parafialnych Miłosierdzia Bożego. Słyszymy w Ewangelii dzisiejszej
radykalne zaproszenie Pana Jezusa: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Czy stać nas na to, żeby raz na 10 lat, odpowiedzieć radykalnie na
radykalne wezwanie? Co nas trzyma daleko od Chrystusa i Jego Miłości Miłosiernej? Młodzieniec z Ewangelii
odszedł zasmucony, czy my podzielimy jego los? Witamy wśród nas Ojców Jezuitów – Longina i Józefa
i prosimy, aby nas poprowadzili ku radości nawrócenia.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na opał. Po Mszy św. przed kościołem będzie zbiórka na Fundację
„Dzieło Nowego 1000-lecia”, którą przeprowadzi Młodzież Oazowa. „Bóg zapłać” za Wasze ofiary.
1. Z okazji Dnia Papieskiego po Mszy św. można uczcić relikwie św. Jana Pawła II. Na najbliższy tydzień
można dziś po Mszy św. w zakrystii zamówić 4 intencje Mszalne, które odprawią Ojcowie Misjonarze
podczas Misji św. Od dziś rusza transmisja wydarzeń Misyjnych na stronie internetowej naszej Parafii.
Prosimy sprawdzić i umożliwić przeżywanie Misji św. naszym Starszym i Chorym Parafianom, którzy
bardzo tęsknią za swoim parafialnym kościołem. Plan spotkań w ramach Misji św. ma pierwszeństwo przed
programem spotkań parafialnych.
2. Zapraszamy serdecznie na Różaniec dziś o 16.15, a w tygodniu o 17.15.
3. Z okazji Dnia Papieskiego i rozpoczęcia naszych Misji Parafialnych Miłosierdzia Bożego Młodzież
Oazowa zaprasza na papieskie kremówki po Mszy św. przed kościołem, zaś Panie z Akcji Katolickiej
i Legionu Maryi rozprowadzają Pamiątki z Misji św. w postaci Krzyży wykonanych z drewna z Krzyża
Misyjnego, który przez 40 lat stał obok naszego kościoła – minimum 20zł - oraz Ikony św. Barbary na 100
- lecie Niepodległości Polski, 70 - lecie naszego Osiedla i 40 – lecie naszej Parafii – minimum 100zł.
Przy Pamiątkach są też dostępne wkłady do zniczy jako cegiełki na budowę kościoła MB Różańcowej na
Wrębowej. Pamiątki będą dostępne przez cały czas trwania Misji św., po Mszach św. rano i wieczorem.
4. We wtorek obchodzimy uroczystość św. Jadwigi Śląskiej. Uczczenie Relikwii po Mszach św.
5. W piątek obchodzimy wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uczczenie relikwii po Mszach św.
6. Nauka przed Chrztem w sobotę o 19.00 w dolnym kościele. Spowiedź dla Rodziców i Chrzestnych o 17.00
7. Za tydzień 29 Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna. Odbędzie się ogólnopolskie liczenie Wiernych
obecnych na Mszach św. i przystępujących do Komunii św. Kolekta będzie przeznaczona dla Księży
Misjonarzy, jako nasza wdzięczność za duchowe prowadzenie nas, przez misyjny czas.
8. Jeszcze tylko dwa tygodnie można zamawiać Msze św. na 2019 za żyjących. Warto się zastanowić, czy
nie mamy za co podziękować Bogu, czy to z okazji wielkich wydarzeń i ich rocznic, czy też tak bez
rocznicy, ot po prostu, zwyczajnie. Może także św. Barbarze podziękować po przejściu na emeryturę…
Kilofki, jako wotum wdzięczności, czekają w kancelarii. Panie Kancelistki podejmą dodatkowe dyżury
podczas Misji św. po Mszach św. rano i wieczorem w kancelarii.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej! Jest nasze pismo „Bliżej” wyjaśniające ideę Misji Parafialnych.
Jest GN z wkładką na 40-lecie wyboru Papieża Polaka. Jest kilka GN z ubiegłego tygodnia z filmem.
10. Serdeczne „Bóg zapłać” Parafianom stale adorującym Pana Jezusa Eucharystycznego; uczestnikom
modlitw w Dzień Fatimski; Osobom, które pomagały przygotować dolny kościół na Dzień Chorych;
Mężczyznom, którzy uprzątnęli opał do kotłowni, pracowali przy porządkowaniu obejścia kościoła oraz
przy instalacji nowego Krzyża Misyjnego a także Ofiarodawczyni kwiatów i Paniom z Legionu Maryi za
ukwiecenie obejścia kościoła; Wszystkim za wszelkie dobro „Bóg zapłać”.

