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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jakie to szczęście, że Jezus nie kierował się polityczną poprawnością,
nie sprawdzał, z kim warto się pokazać, z kim nie. Poszedł w gościnę do
Zacheusza – z mocy prawa żydowskiego uznanego za grzesznika i
nieczystego. Jezusowi zależy na wszystkich, jest ostatnią deską ratunku dla
zabłąkanych i odrzuconych. Za każdym razem, gdy zgrzeszymy, pozostaje
nadzieja na Jego miłosierdzie.
2. Jutro przypada Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę
rzeszę, która po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie
zbawionych wokół Chrystusa w wieczności. Tego dnia Msze św. wg
porządku niedzielnego. O godz. 13.00 na cmentarzu w Kiełpinie zostanie
odprawiona Msza św. połączona z procesją po cmentarzu. Od 1 do 8
listopada za pobożne nawiedzenie cmentarz i odmówienie modlitwy za
zmarłych można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny
ofiarowany za zmarłych. Msza św. wieczorna będzie odprawiona w intencji
naszych bliskich zmarłych a po niej nabożeństwo żałobne.
3. We wtorek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msze św. tego dnia o godz. 9.00 i 18.00. Po każdej Mszy św.
nabożeństwo żałobne z odczytaniem modlitw wypominkowych
4. W zakrystii po Mszach św. i w kancelarii można składać intencje
modlitw wypominkowych.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- we czwartek o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św.
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a po południu od
godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa.
6. Dzieci, które uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych zbierały
naklejki na medalion, proszę aby dostarczyły ją katechetkom do piątku
włącznie. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 zostaną
uroczyście wręczone nagrody.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Szczególnie polecam Gościa
Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.
8.Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszej świątyni.
Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie we wnętrzu świątyni. Całą
wspólnotę parafialną powierzam Królowej Rodzin.
9. Przypominam, iż ogłoszenia są do odczytania na stronie internetowej:

www.parafiadziekanow.pl

