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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31. NIEDZIELA ZWYKŁA,
1. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny
charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po
wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem
w niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Msze
św. odprawiamy o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 i 20:00. Zapraszamy
również na Nieszpory za Zmarłych, 1 listopada o godz. 17:30.
2. We wtorek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień
Zaduszny. Ten dzień przypomina nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego
życia. Ufamy jednak, że i nasi bliscy zmarli i kiedyś my sami, dołączymy do
grona świętych i błogosławionych. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym,
którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej
mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Msze św. o godz. 6:30, 9:00 i 18:00.
3. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba
także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
4. Nabożeństwo wypominkowe od wtorku, 2 listopada o godz. 17:00 wg porządku
podanego w gablocie i na stronie internetowej parafii. Koperty wypominkowe są
do wzięcia z balasek i stolików przy wyjściach z kościoła. Wypełnione
składamy na tacę, bądź do skarbonki przy wyjściu południowym.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza we wtorek na adorację Najświętszego
Sakramentu do kaplicy o godz. 19:00.
6. Apostolat Margaretka zaprasza Parafian w czwartek, 4 listopada o godz.
18:00 na Mszę św. w intencji kapłanów, nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych oraz o łaskę wytrwania w powołaniu dla naszych
alumnów.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar
Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, podczas
nabożeństwa po Mszy św. wieczornej.
8. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie
daru Bożego miłosierdzia, za wulgarne słowa i naganne zachowanie ludzi

młodych. Uczynimy to podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy
Świętej wieczornej. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi od godz. 16:30.
9. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafialną, tych żyjących, ale i tych,
którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to
podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 9:00 rano.
Po wsłuchaniu się w głos Parafian, ogłaszamy zmianę godziny nabożeństw
pierwszosobotnich. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 9:00, następnie 15.
minutowe rozważanie nad tajemnicami różańca świętego i modlitwa różańcowa.
Najbliższe nabożeństwo w sobotę, 6 listopada wg nowego porządku. Serdecznie
zapraszamy do udziału!
10.W przyszłą niedzielę, 7 listopada odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej
o godz. 19:00. Zapraszamy wszystkich Członków.
11.W związku z drastycznym wzrostem zakażeń koronawirusem przypominamy
Drogim Parafianom o obowiązku prawidłowego zakładania maseczek
w kościele. Nie chcemy, ażeby powróciło ograniczenie ilości wiernych podczas
nabożeństw. Lekceważenie obowiązku nakładania maseczek jest wyrazem
braku miłości siebie i bliźniego, a więc jest grzechem, z którego trzeba się
wyspowiadać.
12.Polecamy prasę katolicką, a szczególnie „Nowe Życie”. Listopadowy numer
pisma poświęcony jest parafii. Można w nim przeczytać wywiady, które
poruszają problem codzienności wiary w parafiach i duszpasterskiej odnowy
parafii oraz można dowiedzieć się o biblijnej i śląskiej historii parafii.
W numerze opublikowano wywiad z prof. Janem Żarynem o propagowaniu
historii Polski. Znajdziemy też fotoreportaż naszego dziennikarza, ks. Jakuba
Wiechnika, przedstawiający życie parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego na
wrocławskim Gądowie. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru pisma.
13.Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłą w minionym tygodniu: śp. Stefanie
Urbanowską, lat 89 z ul. Szybowcowej. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie…

