
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające
w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do
pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z
Panem.

2.   Rozpoczęliśmy  dzisiaj  w  Kościele  Tydzień  Misyjny.  Wpisuje  się  on  w  trwający  w
Kościele  nadzwyczajny  miesiąc  misyjny.  Przypomnijmy,  że  został  on  ogłoszony  przez
papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum
illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia
naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia
Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
Otoczmy modlitwą wszystkie dzieła misyjne w Kościele. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary
na potrzeby misji. 

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy
Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża. 
Bóg  zapłać  za  ofiary  złożone  do  puszek  w  ub.  niedzielę  na  Fundację  ,,Dzieło  Nowego
Tysiąclecia” 1652.45 zł. 

4. Dziękuję nauczycielom czynnym i emerytowanym, pracownikom, dzieciom i rodzicom za
wspólną modlitwę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

5.Dziękuję za wspólny różaniec na cmentarzu w Dzień Dziecka Utraconego. /wtorek/

6.  Zbliża  się  czas  listopadowej  modlitwy  za  zmarłych.  Pamiętajmy  o  naszych  bliskich
zmarłych  we  mszach  św.  oraz  w  wypominkach  rocznych  i  jednorazowych.  W  ostatnich
dniach zapłaciliśmy za śmieci z cmentarz 3.754.zł. Proszę o segregację śmieci. 
Wszelkie prace na cmentarzu należy zgłaszać do kancelarii. Także układanie kostki. 

7.Ponieważ z dzisiejszej 3-ciej niedzieli taca przeznaczona jest na cele misyjne kościoła za
tydzień zbiórka na prace w kościele. Założyliśmy w salkach organistówki nowe ogrzewanie
gazowe. Koszt 12.700 zł. /piec, 5 grzejników, instalacja/ Bardzo proszę o hojniejsze ofiary na
ten cel za tydzień.  
 
8. Dzisiaj spotkanie z dziećmi kl. III i rodzicami po mszy św. o 11.45 a za tydzień kl. IV

9. Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.


