XXXI Niedziela Zwykła
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 30.10.2016

1.

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi nasz Współbrat i Wikariusz – Ks. Przemysław Budziński. Msze
Św. w Jego intencji o godz. 1230 i 1800. Pamiętajmy o Ks. Przemysławie w modlitwie.

2.

Przeżywamy w naszej Parafii Niedzielę Ewangelizacyjną. O 1500 Godzina Miłosierdzia i ucałowanie
figury św. Michała Archanioła oraz relikwii św. Matki Teresy. Będzie śpiewał chór ze Świebodzic, a
o godz. 1700 koncert zespołu Belcanto. Bliższe informacje znajdziemy w gablocie parafialnej na
plakacie. Po Mszach Św. Grupa Ewangelizacyjna będzie zbierać ofiary na swoją działalność. Bóg
zapłać o. Krzysztofowi za Słowo Boże.

3.

Kończy się miesiąc październik. Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe dzisiaj i jutro o 1730.

4.

Wczoraj odbył się Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej – „Pozytywne Granie”,. Organizatorem było
stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II”. Naszą Wspólnotę Parafialną godnie reprezentowali – chór
Magnificat, Ludzie JP II i schola Vincentes. Serdeczne Bóg zapłać organizatorom i zespołom.

5.

We wtorek przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. O g. 1400 rozpocznie się w kościele
procesja na cmentarz ze stacjami, a po niej Msza Święta na cmentarzu około g. 1500. W czasie
procesji odmawiać będziemy Różaniec za zmarłych. Na cmentarzu zostanie poświęcona figura Matki
Bożej Bolesnej. Poświęcenia dokona Ks. Prowincjał Adrian Galbas. Przez cały dzień będą zbierane
na cmentarzu ofiary do puszek, które przeznaczymy na modernizację cmentarza. Na początku tego
roku wydaliśmy 17 tys. zł. na wycięcie kilkudziesięciu drzew, które powodowały zagrożenie. 1
listopada nie będzie Mszy św. o godz. 1800. Nadal potrzebujemy woluntariuszy do zbierania datków
na cmentarzu. Od 1 listopada aż do 8 listopada, można każdego dnia uzyskać 1 odpust zupełny dla
konkretnego zmarłego pod zwykłymi warunkami dodając warunek – nawiedzenie cmentarza.

6.

Miesiąc listopad jest miesiącem pamięci o naszych bliskich zmarłych. Od 2 listopada do 11
listopada, będziemy o g. 1730 odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia z wypominkami za
zmarłych podanych na kartkach. Plan czytania wypominek wg ulic jest wywieszony w gablocie. Pod
chórem są wyłożone karteczki wypominkowe, które prosimy bardzo czytelnie wypełnić i wraz z
ofiarą złożyć w zakrystii. Za ofiary złożone przy tej okazji składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Kartki
będą wyczytywane wg ulic, dlatego prosimy o wpisanie adresu osoby zamawiającej. Przez cały
miesiąc, za polecanych zmarłych, codziennie będzie odprawianych 24 Msze św. w kościołach
pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana u nas codziennie o godz. 1800.

7.

Prosimy o zadbanie i uporządkowanie grobów naszych zmarłych. Zwracamy się też z prośbą, aby w
miarę możliwości, zabierać śmieci ze sobą do przydomowych śmietników.

8.

W piątek 4 listopada wspominamy w Liturgii św. Karola Boromeusza, biskupa. Jest to Patron
poprzedniego Wikariusza naszej Parafii – Ks. Karola Burbana. Pamiętajmy o modlitwie w int. Ks.
Karola.

9.

W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W
czwartek – w modlitwach pamiętajmy o powołaniach do kapłaństwa i życia zakonnego; w piątek od
g. 900 udamy się do naszych chorych; Sakrament pokuty dla wszystkich Wiernych – Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych w trakcie adoracji N.S od. g. 1700. A w sobotę zapraszamy na Msze Świętą na
g. 800 w intencji członków KWC, ich rodzin i uzależnionych, która zakończy się adoracją N.S, a
potem spotkanie w salce świętej Rodziny. Ks. Przemysław uda się do chorych w sobotę od g. 9 00. Za
tydzień – pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. Adoracja N.S., a po Mszy Św. o g. 1230 –
spotkanie Wspólnoty Modlitewnej.

10.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

