OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02 PAŹDZIERNIKA 2011
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących. Swoi Go nie przyjęli jako
Syna Bożego. A jak my słuchamy słowa Bożego, jak je przyjmujemy? Oby nasze
serca wydały owoc królestwa Bożego.
2. W miniony czwartek ksiądz biskup Tadeusz Pikus udzielił naszej młodzieży
sakramentu bierzmowania. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się do przebiegu tej uroczystości: rodzicom bierzmowanej młodzieży,
nauczycielom, animatorom przygotowania – paniom Anicie i Dorocie, pani
Agnieszce za dekorację kaplicy oraz księdzu dyrektorowi z KMW Markowi
Przybylskiemu. Wybierzmowanej młodzieży życzę, by dary Ducha Świętego,
które przyjęli, rozwijały się w ich życiu dla dobra nich samych, ich rodzin
i całego Kościoła
3. Serdecznie zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej.
Nabożeństwo różańcowe jest odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza
Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wiernych zmarłych
polecanych w modlitwie wypominkowej;
- we czwartek Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych i od godz. 17.00 spowiedź
pierwszo piątkowa;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Żywego Różańca
a po niej wymiana tajemnic różańcowych.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.
W minionym tygodniu zamontowany został krzyż na szczycie frontowej ściany,
trwały prace przy wykańczaniu gzymsów kościoła oraz układano instalację
odgromową. Ofiary na tacę w przyszłą niedzielę są przeznaczone na spłatę
zobowiązań wynikających z wykonanych prac budowlanych.
Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.

7. Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej do udziału w Biblijnej Akademii
Najmłodszych - konkursie mającym na celu pogłębienie przyjaźni z Bogiem
poprzez rozważanie Jego Słowa. Od 2 października 2011 do 1 kwietnia 2012
dzieci będą otrzymywały kartki z 5 pytaniami testowymi, dotyczącymi tekstu
ewangelii z danej niedzieli.
Wypełnione przez siebie kartki oddadzą do katechetek. Punkty za trafne
odpowiedzi będą zliczane systematycznie przez cały rok. Najlepsi otrzymają
nagrody i wyróżnienia, a troje najlepszych weźmie udział w finale i gali finałowej
organizowanej przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii
Metropolitarnej Warszawskiej.
Dzieci mające dostęp do internetu mogą samodzielnie ściągać pytania ze strony
http://www.koab.mkw.pl/.
Serdecznie zachęcamy do udziału!

