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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce
człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy spożywać. Bóg, który
ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją
spożywać. Zauważmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział.
2. Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim poszedł
za Chrystusem był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby
zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.
3. We wtorek, 19 października o godz.19:00 Wspólnota Benedictus zaprasza do
kaplicy na Mszę św. i Adorację Najświętszego Sakramentu.
4. W piątek, 22 października, w kalendarzu liturgicznym wspominamy św. Jana
Pawła II, jednego z największych papieży naszych czasów. Podziękujmy
Bogu za wielki dar jego pontyfikatu.
5. W sobotę, 23 października, Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza o godz.
18:00 na Mszę św. z błogosławieństwem relikwią św. Ojca Pio. Po Mszy św.
w sali nr 5 odbędzie się spotkanie formacyjne, które poprowadzi ks. Marcin
Krawczyk.
6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Dzisiaj
można pobrać koperty wypominkowe wyłożone na balaskach i na stolikach
przy wyjściach z kościoła, obok puszek Caritasu. Wypełnione kartki
wypominkowe zwracamy do naszego kościoła składając na tacę, bądź do
skarbonki przeznaczonej na ten cel.
7. Zespół Caritas serdecznie dziękuje Parafianom za ofiarność i pamięć
o najuboższych. W tym miesiącu nasi wolontariusze wydali bony i żywność
13 osobom i wykupili obiady dla 9 uczniów w trzech szkołach.
Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przeznaczona jest na pomoc
charytatywną dla najuboższych. Za okazaną pomoc Zespół składa 100-krotne
"Bóg zapłać".
8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
9. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej
niedzieli.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Stanisław Marks, lat 80
z ul. Szybowcowej i śp. Mieczysław Michta, lat 83 z ul. Drzewieckiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

