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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu
wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę
w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
2. Wspólnota Benedictus zaprasza w najbliższą środę, 8 listopada o godzinie
19.00 do kaplicy na wspólną modlitwę o pokój w naszych rodzinach i na
świecie.
3. W czwartek, 9 listopada przypada rocznica poświęcenia bazyliki
Laterańskiej, która jest nazywana matką wszystkich kościołów. Właśnie
ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu. Do
roku 1308 Lateran był rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest ona
również i naszą świątynią, dlatego cały Kościół obchodzi to święto.
4. W sobotę, 11 listopada, w naszej Ojczyźnie będziemy obchodzili Święto
Niepodległości. Zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918
roku po 123 latach niewoli. We Mszy św. będziemy modlić się o rozwój
i pomyślność naszego kraju. Msze św. w tym dniu w porządku
niedzielnym.
5. W sobotę przypada obowiązkowe wspomnienie św. Marcina biskupa
z Tours, patrona ks. Marcina Krawczyka. Msza św. w intencji naszego
Solenizanta zostanie odprawiona o godz. 12.00, na którą serdecznie
zapraszamy.
6. Przez cały listopad w kościele trwa modlitwa za naszych bliskich
zmarłych. „Wypominki”, jak tę modlitwę popularnie nazywamy, są
odprawiane codziennie o godz. 17.00 wg porządku podanego w gablocie
i na stronie internetowej parafii. Kartki z imionami zmarłych, za których
pragniemy się modlić, można jeszcze składać w niedzielę na tacę, bądź
w tygodniu do skarbonki przy wyjściu z kościoła od ul. Orlińskiego.
7. Zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., na
spotkanie, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 12 listopada o godz.
19.00 w kaplicy. Prosimy o obowiązkowe przybycie i punktualność.

8. Za tydzień miesięczna składka na inwestycje parafii. Przed wakacjami
została odnowiona ściana budynku plebanii od strony „da Massimiliano”.
Ofiary przeznaczamy na zapłatę za wykonaną pracę przy elewacji
budynku. Przypominamy o poinformowaniu parafii o chęci odpisu od
podatku kwot ofiarowanych w kopertach.
9. W pierwszą sobotę grudnia organizujemy jednodniowy wyjazd na
Jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna. Koszt 90 zł, zapisy w zakrystii.
Zapraszamy całe rodziny do wspólnego wyjazdu.
10. Spotkanie wszystkich Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej zostało

przesunięte z poniedziałku 6 listopada na 14 listopada (wtorek) o godz.
19.00. Za zmianę przepraszamy.
11.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a szczególnie Nowego Życia,
Gościa Niedzielnego, Niedzieli i pozostałych. Polecamy piękne
kalendarze wydane przez archidiecezję i naszą parafię.
12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Włodzimierz Godzina,
lat 74, z ul. Na Ostatnim Groszu, śp. Lech Dubiel, lat 70 z ul. Lotniczej i
śp. Ewa Soboń, lat 70 z Bulwaru Ikara. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

