XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.XI.2012. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj przypada 94 rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dziękując
Bogu za dar wolnej Polski, jednocześnie dołóżmy wszelkich starań, by Polska była wierna swym
chrześcijańskim korzeniom, wierna Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Niech to będzie
przedmiotem naszej codziennej troski i modlitwy. Dziś z racji przeżywanego Dnia Solidarności
z Kościołem Prześladowanym można do puszek wystawionych w świątyni złożyć ofiarę na ten
szczytny cel. W tym roku złożone ofiary przeznaczone są na pomoc dla Kościoła w Egipcie.
Można również wesprzeć to dzieło wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405. Szczegóły na
wyłożonych na stoliku ulotkach. Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych
i zachęcamy do wspólnej modlitwy.
3. Jutro – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Msza św. wieczorowa i modlitwa różańcowa po niej
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek – 13.11. – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski. Jest to 13 dzień miesiąca, dlatego wieczorną Mszę św. i modlitwę
różańcową po niej przeżywać będziemy w duchu fatimskim. Na spotkanie o godz. 1630 prosimy
kandydatów na ministranta. We wtorek w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie odbędzie
się od godz. 2100 do 600 rano adoracja nocna dla naszej parafii. Adorację prowadzi Wspólnota dla
Intronizacji NSPJ. Zachęcając do udziału informujemy, że istnieje możliwość dowozu chętnych
osób. KIK zaprasza w tym dniu na kolejny wykład. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona
z modlitwą różańcową za zmarłych o godz. 1730. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy
młodzież klasy II gimnazjum.
6. W czwartek modlitwa wypominkowa po Mszy św. Na Mszę św. wieczorową i spotkanie
formacyjne prosimy kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum wraz
z rodzicami. Apelujemy o obecność wszystkich, bowiem sakrament bierzmowania odbędzie się
w dniu 25 stycznia 2013 roku w czasie wizytacji kanonicznej parafii przez ks. bp Ordynariusza
Krzysztofa Nitkiewicza. Po Mszy św. wieczorowej we czwartek spotkanie młodzieży z Oazy.
7. W piątek – 16.11. – wsp. MB Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Po Mszy św. modlitwa
różańcowa za zmarłych i rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Chrystusa Króla. O godz.
1630 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. W tym dniu przeżywać będziemy
comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 Godzinki, o godz. 1800 Msza
św. w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku Jezus, po niej modlitwa różańcowa za
zmarłych i błogosławieństwo indywidualne figurką Dzieciątka Jezus.
9. W czwartek i piątek od godz. 900, jeśli będzie sprzyjająca pogoda bardzo serdecznie
prosimy chętnych parafian do uprzątnięcia parku przykościelnego i otoczenia świątyni
z zalegających liści. Ponieważ przygotowujemy się do uroczystości odpustowej w dniu 25
listopada, dlatego zadbajmy o czystość i estetykę obejścia świątyni, włączając się licznie do prac
porządkowych.
10. Dziękujemy gorąco za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca oraz za
każdą ofiarę i bezinteresowną pracę dla parafii.
11. „Bóg zapłać” parafianom z domków nr 5 i 7 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 140 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w sobotę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków przy ul. Mickiewicza oraz
z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza m. od 1 - 23.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Nasza Droga”.

