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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Niosąc w sercach pamięć
o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni
Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się
w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za
wszelkie ofiary złożone dzisiaj do puszek to Dzieło.
2. Dzisiaj (niedziela, 10 października) spotkanie rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. w kościele o godz. 19:00. Obecność
obowiązkowa.
3. We wtorek,12 października o godz. 19:00 wspólnota Benedictus zaprasza na
spotkanie modlitewne do sali nr 5.
4. W środę, 13 października, Różaniec Fatimski o godz. 19:00, serdecznie
zapraszamy.
5. W czwartek, 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, nasze myśli
kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otaczamy ich
naszymi modlitwami.
6. W piątek, 15 października, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego.
Wspieramy naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę
dziecka. W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową o godz. 17:15.
7. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz.
17:15. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne
odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.
8. Serdecznie zapraszamy na pieszą pielgrzymkę wrocławską do grobu św.
Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymka rozpoczyna się 16 października (sobota)
nabożeństwem w katedrze o godz. 6 rano. Zwieńczeniem pątniczego wysiłku
będzie Msza Święta o godz. 16:30 pod przewodnictwem ks. bpa Adama
Wodarczyka z Katowic. Z naszej parafii pielgrzymują nowi księża
wikariusze: ks. Marcin i ks. Jakub, którzy zapraszają pielgrzymów do grupy
20. Dla chętnych istnieje możliwość wspólnego powrotu autokarem. Koszt
15 złotych. Zapisy na autokar w zakrystii.
9. Dzisiaj niedziela składkowa na inwestycje parafialne. Bóg zapłać za ofiary!
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.
- W sobotę, 16 X przypada 43. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Tego
dnia zapraszamy o 17:15 na nabożeństwo różańcowe z papieżem Janem
Pawłem II.
11.Polecamy lekturę prasy katolickiej. Wszystkich Jubilatów i Solenizantów
powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.
12.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Krzysztof Bronowicki, lat
61 z ul. Długiej i śp. Leszek Drzewiecki, lat 75 z ul. Drzewieckiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

