XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.2013. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przeżywamy dziś XIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.
Dziękując Bogu za życie i posługiwanie w Kościele bł. Jana Pawła II, pragniemy ciągle uczyć się,
jak kontynuować to wielkie dziedzictwo, które nam zostawił. W całym kraju przeprowadzana
jest zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również my możemy wesprzeć
to dzieło składając ofiarę do puszek. Dziś kościele na Serbinowie o godz. 1830 Msza św., po niej
procesja do pomnika bł. Jana Pawła II i modlitewne spotkanie. W naszej wspólnocie gościmy
dzisiaj p. dr hab. Mieczysława Guzewicza, który dzieli się z nami ważnymi sprawami
dotyczącymi życia małżeńskiego i rodzinnego. Serdecznie dziękujemy za to świadectwo wiary
i troski o stan małżeństw i rodzin, które p. Profesor prezentuje oraz za ubogacenie nas tak ważnymi
refleksjami. O godz. 1700 w naszej świątyni odbędzie się koncert poświęcony bł. Janowi
Pawłowi II w wykonaniu Artystów z Akademii Muzycznej w Łodzi. Mszą św. wieczorową
rozpocznie się ostatnie w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie z modlitwą różańcową
o godz. 2015 i procesją fatimską po niej. Po Mszy św. wieczorowej oraz po Apelu będzie
możliwość ucałowania relikwii Bł. Jana Pawła II. Gorąco zapraszamy do udziału w koncercie
i Nabożeństwie Fatimskim.
2. Jutro – 14.10. – w liturgii wspominamy św. Małgorzatę Marię Alacoque – Patronkę Straży
Honorowej NSPJ. Zapraszamy zatem Straż Honorową na wspólną adorację o godz. 1700 połączoną
z modlitwą różańcową o godz. 1730. Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Jutro przypada Święto Edukacji Narodowej, dlatego wszystkich nauczycieli,
katechetów i wychowawców otoczmy naszą modlitwą.
3. We wtorek – 15.10. – wsp. św. Teresy z Avilla, dz. dK. KIK zaprasza w tym dniu na kolejny
wykład. Sala KIK, godz. 1830.
4. W środę – 16.10. – wsp. św. Jadwigi Śląskiej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy
kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum. Po Mszy św. spotkanie scholii.
5. W czwartek – 17.10. – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, b. m. O godz. 1630 spotkanie dla
kandydatów na ministranta. W tym dniu przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1710 Godzinki do Dzieciątka Jezus, o godz. 1730 nabożeństwo
różańcowe, po nim Msza św. w intencjach do Dzieciątka Jezus i błogosławieństwo figurką
Dzieciątka Jezus. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z II
klasy gimnazjum. Po Mszy św. spotkanie Oazy.
6. W piątek – 18.10. – święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to patronalne święto Służby Zdrowia.
Naszą modlitwą obejmijmy w tym dniu tych, którzy troszczą się o zdrowie i o życie. Na Mszę św.
wieczorową i pierwsze spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania, prosimy
młodzież klasy I gimnazjum wraz z rodzicami. Przypominamy, że przygotowanie do tego
sakramentu odbywa się w parafii zamieszkania i trwa 3 lata. Również w tym dniu na Mszę
i spotkanie po niej zapraszamy Rycerzy Kolumba oraz chętnych mężczyzn, którzy chcieliby
należeć do tej wspólnoty. KIK zaprasza w przeddzień 28 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks.
Jerzego Popiełuszki na Drogę Krzyżową, która wyruszy spod klasztoru OO. Dominikanów nad
Wisłę. Wyjście o godz. 1845.
7. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. Taca z tego dnia dedykowana na misje św.
8. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane
składać w zakrystii lub na tacę. Przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy
polecać naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Jak w poprzednich latach, możemy na kartce
wypominkowej napisać dzień listopada, w którym chcemy, aby na nabożeństwie różańcowym
wyczytać i modlić się za naszych zmarłych.
9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę, jak też za wszelkie ofiary indywidualne
i bezinteresowne prace dla parafii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 150 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700 . W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 45.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.

