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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj wraz z Księdzem Arcybiskupem Józefem Kupnym, naszym
Ordynariuszem i Metropolitą oraz księżmi naszego dekanatu świętujemy 35 lecie istnienia naszej parafii. W związku z Jubileuszem Stolica Apostolska
udzieliła naszej Parafii przywilej Odpustu Zupełnego przez okres jednego roku,
który to przywilej zostanie uroczyście ogłoszony podczas Sumy
o godz. 12.30, na którą wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy. Ksiądz
Arcybiskup udzieli zgromadzonym Błogosławieństwa Papieskiego połączonego
z Odpustem Zupełnym.
2. Przypominamy o możliwości uczestniczenia w tej uroczystości poprzez internet
otwierając stronę parafii i zakładkę: Transmisje.
3. Dziś pierwsza niedziela października - miesiąca różańca świętego. Zapraszamy
dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa różańcowe codziennie i w niedziele
o godz. 17.15
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na Mszę Świętą w poniedziałek
o godz. 9.00 oraz we wtorek o godz. 18.00 za wszystkich zmarłych z tego ruchu,
a po niej na spotkanie w salce.
5. W poniedziałek, 3 października odbędzie się miesięczne spotkanie wszystkich
Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej o godz. 19.00 w sali nr 4. Serdecznie
zapraszamy także chętnych do wstąpienia do tego stowarzyszenia katolików
świeckich.
6. Wspólnota Benedictus zaprasza w najbliższą środę, 4.10 o godz. 19.00 do kaplicy
na wspólną modlitwę o pokój w naszych rodzinach i na świecie.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Podczas nabożeństwa pierwszoczwartkowego o godz. 18.30 szczególną
intencją będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek
zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość
ludzkich serc. Piątkowy różaniec o godz. 17.15 zakończymy litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź
pierwszopiątkowa od godz. 16.30. Nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy św.
wieczornej.
8. Apostolat Margaretka zaprasza parafian w czwartek, 5 października 2017 r. godz.
18.00 na Mszę św. w intencji kapłanów, nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych oraz o łaskę wytrwania w powołaniu dla naszych
alumnów.
9. W sobotę, 7 października, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty
chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką
Koryncką) 7.10. 1571 roku. W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził do Litanii

loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa
lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
10. We wspomnienie NMP Różańcowej tj. 7.10 organizujemy z naszej parafii wyjazd
do Srebrnej Góry, dołączając się tym samym do wydarzenia, jakim jest „Różaniec
do Granic”, które ma na celu modlitwę w intencji kapłanów, świata, Ojczyzny,
Kościoła, rodzin, wspólnot i nas samych. Wyjazd o godz. 7.30, zapisy w zakrystii
po każdej Mszy Świętej.
11. W związku z ogólnopolską akcją "Różaniec do granic" zapraszamy osoby, które
nie mogą wyjechać na granice Polski, aby jednocząc się duchowo wspólnie
odmówić różaniec w intencji Ojczyzny, w sobotę, 7.10 o godz. 14.00 w naszym
kościele.
12. Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się Pierwszej Komunii Świętej, w najbliższą niedzielę,
8 października br. o godzinie 19.00 w kaplicy. Obecność jest obowiązkowa,
prosimy o punktualne przybycie.
13. Od 16 października, w sześć kolejnych poniedziałków, o godz. 19.00 będzie
możliwość wysłuchania inspirujących katechez dotyczących pogłębienia
i ożywienia wiary. Zapraszamy osoby pełnoletnie. Konferencje poprowadzi nasz
parafianin, o. Piotr Lamprecht, augustianin z Krakowa.
14. Chłopców pragnących zostać ministrantami zapraszamy po Mszy świętej do
zakrystii, do opiekuna ministrantów - Księdza Marcina.
15. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium św. Jadwigi w
Trzebnicy, w sobotę, 14 października. Wyjście z katedry wrocławskiej
o godz. 6.30. Zapisy na autobus powrotny w zakrystii, koszt 15 zł. Zapisy trwać
będą do przyszłej niedzieli.
16. Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, po zapoznaniu się
z inicjatywą "Zatrzymaj Aborcję" wyraził zgodę na proponowane działania,
w tym na zbiórkę podpisów po Mszach Świętych w przyszłą niedzielę. Potrzebny
będzie numer Pesel, aby móc się podpisać.
17. Przyszła niedziela - składkowa na inwestycje parafialne. Ofiary przeznaczamy na
zapłatę za ocieplenie stropu kaplicy. Prosimy o informację o chęci odpisu od
podatku wpłacanych kwot w kopertach.
18. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Parafian Przychodnia Kosmonautów
informuje, że od 1 października 2017 roku Przychodnia ta nie pełni dyżurów
nocnych i świątecznych. Osoby potrzebujące mogą zgłaszać się do Szpitala im.
Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu przy ul. Fieldorfa 2 (dojazd tramwajami
linii: 3, 10, 20). Zarząd Przychodni Kosmonautów pragnie także serdecznie
podziękować Pacjentom za wieloletnie zaufanie i prosi o modlitwę w intencji
Służby Zdrowia.
19. Polecamy prasę katolicką, szczególnie numer październikowy Nowego Życia
i kalendarze parafialne. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia pragniemy
przekazać najserdeczniejsze słowa życzeń i pozdrowień.
20. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: śp. Walentynę Nowicką , lat 66, z ul.
Szybowcowej, śp. Irenę Leonarską, lat 71 z ul. Kłodnickiej i śp. Leona
Hetmańskiego, lat 82 z ul. Bystrzyckiej. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

