
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

29  października  2017 
XXX  Niedziela  Zwykła 

   1. Przestrzegamy wiele nakazów i zakazów. Jednak żadne z tych przepisów nie 
jest ważniejsze od przykazania, o którym dzisiaj mówi do nas Jezus: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem”. I dopowiada: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.  
Nie chodzi tu jednak o uczucie ani bezwolne wykonywanie czyichś oczekiwań. 
Kochać to pragnąć dobra zarówno dla drugiej osoby, jak i dla siebie. Niech udział  
w tej Mszy św. uzdolni nasze serca do takiej miłości. 
   2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które są odprawiane  
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po różańcu Msza Święta. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która po 
zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych; Msze Święte  
wg porządku niedzielnego; o godz. 12.00 rozpocznie się procesja żałobna na 
cmentarzu komunalnym w Kiełpinie a o godz. 13.00 zostanie na starym cmentarzu 
odprawiona Msza Święta; od 1 do 8 XI włącznie można uzyskać odpust zupełny, 
który można ofiarować za zmarłych pod warunkiem nawiedzenia cmentarza  
i odmówienie modlitwy za zmarłych; Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich 
zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we czwartek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; Msza Święta o godz. 
18.00 w intencji  wszystkich zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych; od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu;  
- w sobotę nie ma scholii. 
   4. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas jako 
wsparcie rodzin z naszej parafii objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serdeczne 
Bóg zapłać. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na nadchodzące tygodnie  
oraz można składać intencje modlitwy wypominkowej. Pamiętajmy o powołanych 
do wieczności polecając również nasze sprawy dnia codziennego. Przyjmowane  
są również intencje na przyszły rok. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. 
Rozpoczęliśmy układanie posadzki i proszę o wyrozumiałość ze względu  
na utrudnienia związane z miejscami siedzącymi. Całą wspólnotę naszej parafii  
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin  
życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
   8. Zachęcam do włączenia się w akcję zbierania nakrętek „Razem dla Wojtka”. 
Wojtuś Kasprzyk urodził się z poważną wadą rozwoju i wymaga specjalistycznego 
leczenia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii a szczegóy na plakacie w gablocie. 


