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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października
będziemy wspominać 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.
Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy
nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych,
ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które dzisiaj wspieramy swoimi
ofiarami.
2. Dzisiaj (niedziela, 14 października) spotkanie rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. w kaplicy o godz. 19:00. Obecność
obowiązkowa.
3. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę
nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi
modlitwami.
4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać
naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich
intencjach odmówimy modlitwę różańcową o godz. 17:15.
5. W środę o godz. 19:00 Wspólnota „Benedictus” zaprasza do kaplicy na Mszę
św. z katechezą "Odkryć moc Eucharystii" i na uwielbienie Boga.
6. W czwartek, w święto św. Łukasza, Ewangelisty, zapraszamy do modlitwy
w intencjach pracowników służby zdrowia.
7. W przyszła niedzielę, rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
8. Dzisiaj niedziela składkowa na inwestycje parafialne. Ofiary przeznaczamy
na zapłatę za pracy wykonane przy kościele.
9. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już dzisiaj
można pobrać koperty wypominkowe. Wypełnione kartki wypominkowe
imionami zmarłych zwracamy do naszego kościoła składając na tacę, bądź
do skarbonki przeznaczonej na ten cel.
10.W tym tygodniu patronują nam:
- 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka
i odnowicielka zakonów karmelitańskich.
- 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona
polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką,
patronka Śląska.
- 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra
jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik.

- 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów
Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.
- 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii
Krakowskiej, człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności.
11.Polecamy prasę katolicką. Solenizantom i Jubilatom tygodnia przekazujemy
najserdeczniejsze życzenia.
12.W minionym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Zofia Zep, lat 80
z ul. Horbaczewskiego i śp. Karolina Wichłacz, lat 98 z ul. Szybowcowej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

