Ogłoszenia Duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą - 19.11.2017 r.
Gromadzimy się razem na sprawowanie Eucharystii w Dniu Pańskim.W tym dniu Chrystus Zmartwychwstał.
W tym dniu zesłał na młody Kościół Ducha Świętego.Ten dzień jest dla wyznawców Chrystusa szczególnie święty.

Ten dzień jest także czasem szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana na końcu czasów.
W tajemnicy tej Eucharystii Pan przeprowadza nas ze śmierci do życia,dlatego odrzućmy zło i stańmy
przed Nim w pokorze serca.

1) Serdeczne '' Bóg zapłać '' tym,którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary
na potrzeby remontowe naszego kościoła i za wszelkie ofiary,czy to w postaci
daniny,czy cegiełki z przeznaczeniem na ten ceł – jeszcze raz – dziękujemy.
Rodziny,które jeszcze nie złożyły w tym roku daniny diecezjalnej czy parafialnej
prosimy,by złożyły w najbliższym czasie,bo za dwa tygodnie kończy się już rok
kościelny.
Dzisiaj natomiast,odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski Ks.Abp.Stanisława Gądeckiego,do wiernych Kościoła
Katolickiego w Polsce,w związku z trzęsieniem ziemi w Meksyku
z dnia 22 września br.,w naszej parafii przed kościołem są dzisiaj zbierane ofiary
na pomoc,ofiarom kataklizmu.Polecamy Wam Kochani szczególnie tą pomoc
materialną w dzisiejszą niedzielę.Za zrozumienie – „ Bóg zapłać ”.
2) Dziękujemy wszystkim,którzy w miniony poniedziałek przybyli sprzątać
naszą świątynię.
3) Do poniedziałku 27 listopada,oprócz niedziel,modlimy się codziennie,
po Mszy św.wieczornej za naszych drogich zmarłych,których imiona i nazwiska
zostaną wypisane w wymieniankach jednorazowych.Pozostała nam jeszcze
jedna forma pomocy duszom zmarłym – WYMIENIANKI ROCZNE.
W zakrystii,u ministrantów,na stoliku w kościele,są wyłożone karteczki,na których
wypisujemy imiona i nazwiska naszych zmarłych,za których
będziemy się modlić od I niedzieli adwentu przez cały rok,przed Mszami św..
Dotyczy to Mszy św.w niedziele:o g.7.00;9.00 i 18.00.Przed tymi Mszami będą
wymienianki roczne,tak,jak było to w minionych latach.Wszyscy,którzy pragną się
w tę modlitwę włączyć zabierają wyłożone karteczki i wypisując imiona i nazwiska
zmarłych,na tej karteczce zaznaczają jedną z trzech Mszy św.przed którą chcą się
modlić.Karteczki wraz z ofiarą składamy w zakrystii do I niedzieli adwentu,czyli
wciągu najbliższych 2 tygodni.Nie ustawajmy w tej wielkiej modlitwie Kościoła
przez cały rok za tych,którzy już odeszli z tego świata i czekają na naszą modlitwę.
4) W środę przypada wspomnienie Św.Cecylii,męczennicy,patronki śpiewu i muzyki
kościelnej.W tym dniu szczególnie będziemy modlić się o dobrego,
Bożego organistę lub organistkę w naszej parafii.
5) Małymi krokami zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego.Przyszła ndz,,
to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,ostatnia niedziela przed adwentem.
6) Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii
za dwa tygodnie od 5 do 9 grudnia w domu katechetycznym o godz.19.00.
7) W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie zbiórka,która odbyła się
już w naszej diecezji wcześniej,a będzie przeznaczona jako pomoc
prześladowanym chrześcijanom w Syrii.Jest to zbiórka w ramach
Dnia Solidarności z Kościołem prześladowanym.Nie zostawiajmy ich w potrzebie.
8) Przypominamy,że biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku
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