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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji.
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy
zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać
swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły
albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne
sposoby, dzisiaj składając ofiary do puszek, a w tygodniu na tace, na
Papieskie Dzieła Misyjne.
2. W dzisiejszą niedzielę przypada 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard.
Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w trudnych latach 1926-1948.
Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także
rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Przez wstawiennictwo tego Sługi
Bożego prośmy Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących
lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
3. W kalendarzu liturgicznym 22 października wspominamy św. Jana Pawła II,
świadka i nauczyciela zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.
Dziękujmy Bogu za wielki dar jego pontyfikatu i kanonizacji.
4. Wspólnota Benedictus zaprasza w poniedziałek do kaplicy o godz. 19.00 na
drugie spotkanie z cyklu "Odkryj na nowo smaki wiary". Po konferencji,
którą wygłosi o. Piotr Lamprecht - augustianin z Krakowa, przewidziany jest
poczęstunek.
5. Zapraszamy na Krąg Biblijny w każdy poniedziałek po Mszy Świętej
wieczornej.
6. Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na spotkania w każdy wtorek po
Mszy Świętej wieczornej.
7. W środę o godz. 19.15 zapraszamy do kaplicy na modlitwę w stylu
wspólnoty z Taize. Jest to modlitwa pozwalająca na spotkanie z Bogiem w
ciszy, skupieniu, medytacji, słuchaniu Słowa Bożego oraz śpiewie kanonów
w różnych językach.
8. Apostolat Maryjny zaprasza na Mszę Świętą w piątek, 27 października
o godz. 18.00, a po niej na spotkanie w salce.
9. Wspólnota „Wiara i światło” zaprasza w przyszłą sobotę na Mszę Świętą do
kaplicy o godz. 10.30, a później na spotkanie w salce nr 5.
10. W sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę
Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką

samą silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw
beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
11. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Matka Boża w swych objawieniach
wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw.
Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”!
Codziennie w naszym kościele o godzinie 17.15 gromadzimy się na
nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci
i młodzież, serdecznie zapraszamy.
12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i naszych kalendarzy.

