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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
27 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas Bóg, jest
powołanie do życia w rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.
To jest przestrzeń, w której realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy
w świat, żeby wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie
dbać, umacniać ją życiem sakramentalnym, budować codzienną duchowość
małżeńską i rodzinną. Wymagania Ewangelii są jasne i konkretne. Niech
nigdy nie zabraknie nam odwagi, by żyć nimi na co dzień.
2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej.
Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, wplatamy wszystkie nasze
sprawy osobiste, naszych rodzin, Narodu, Kościoła, całej ludzkości. Na
nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie
o godzinie 17:15. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy.
3. W poniedziałek odbędzie się miesięczne spotkanie Parafialnego Zespołu
Caritas oraz członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Początek
o godz.18:00 na Mszy św. wieczornej. Zapraszamy także chętnych do
wstąpienia do tych stowarzyszeń katolików świeckich.
4. We wtorek o godz. 19:00 Wspólnota Benedictus zaprasza na spotkanie
modlitewne do sali nr 5.
5. W poniedziałek, 4 października patronuje nam św. Franciszek z Asyżu
(1182-1226), diakon, założyciel Zakonu Braci Mniejszych.
6. We wtorek, 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą
– Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże
dla nas i dla całego świata.
7. W czwartek, 7 października przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej, patronki wspólnot Żywego Różańca. Zaproszenie
na Różaniec międzynarodowy, w tym dniu o godz. 19:15, do kościoła św.
Karola Boromeusza we Wrocławiu, przy ul. Kruczej.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. o godz.
18:00 w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Po
Mszy nabożeństwo Eucharystyczne.
9. W przyszłą niedzielę, miesięczna składka na inwestycje parafialne. Za ofiary
– serdeczne Bóg zapłać!

10.Przed nami: Dzień Papieski, który będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę,
10 października pod hasłem Nie lękajcie się! Ofiarami do puszek będziemy
mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy „żywy pomnik” wdzięczności św.
Janowi Pawłowi II.
11.W dzisiejszą niedzielę, po wszystkich Mszach św. członkowie
Stowarzyszenia Si alla Vita, zbierają do puszek na pomoc ciężko chorym
dzieciom. Po ostatniej zbiórce Stowarzyszenie pomogło: Krzysiowi, dziecku
autystycznemu z zaburzeniami ruchowymi oraz Leosiowi ze złośliwym
nowotworem mózgu. Pieniądze potrzebne na leki, codzienną, kosztowną
rehabilitację i operację. Stowarzyszenie bardzo prosi Darczyńców,
o wsparcie finansowe kolejnych ciężko chorych dzieci, których rodzice
błagają o pomoc, a w których imieniu z całego serca hojnym Darczyńcom
dziękujemy.
12.W niedzielę, 17 października odbędą się we Wrocławiu wybory do Rad
Osiedli. Rada Osiedla jest pomostem między nami – mieszkańcami danej
dzielnicy, a władzami miasta, dlatego nie powinno być nam obojętne kto
będzie nas w tej Radzie reprezentował. Zachęcamy do tego, by zainteresować
się tym, kto kandyduje oraz by wziąć udział w głosowaniu.
13.Polecamy prasę katolicką, zwłaszcza Nowe Życie. Numer październikowy
miesięcznika poświęcony jest tematowi synodalności. Możemy w nim
przeczytać wywiad z o. Kazimierzem Lubowickim OMI – przybliżający nam
synod, poznać historię tradycji synodalnej z perspektywy Pisma Świętego
oraz synodów wrocławskich. Ponadto poruszany jest temat apostazji, która
coraz częściej dotyka Polskiego Kościoła.
14.Solenizantom i Jubilatom tygodnia przekazujemy najserdeczniejsze życzenia.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Krzysztof Boguski, lat 61
z ul. Drzewieckiego i śp. Czesław Dawidson, lat 90 z ul. Horbaczewskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

