OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30 PAŹDZIERNIKA 2011
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wyraźnie wskazują na to, że pokora to
klucz do nieba. Prośmy o nią we wspólnej modlitwie.
2. Zapraszam na ostatnie nabożeństwo różańcowe. Dzieci, które tak licznie w nim
uczestniczyły zostaną uroczyście nagrodzone w przyszłą niedzielę podczas Mszy
Świętej o godz. 11.30. Nabożeństwo różańcowe jest odprawiane w tygodniu o
godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - wspominamy tę
rzeszę, która po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych
wokół Chrystusa w wieczności. Tego dnia Msze Święte wg porządku niedzielnego.
O godz. 13.00 na cmentarzu w Kiełpinie zostanie odprawiona Msza Święta
połączona z procesją po cmentarzu. Od 1 do 8 listopada włącznie za pobożne
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych można pod zwykłymi
warunkami uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych.
Msza Święta wieczorna będzie odprawiona w intencji naszych bliskich zmarłych
i po niej odprawione zostanie nabożeństwo żałobne;
- we środę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze święte tego dnia o godz. 9.00 i 18.00; po każdej Mszy Świętej nabożeństwo
żałobne z odczytaniem wypominek;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja;
Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszo piątkowa;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
4. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy są wyłożone kartki, na które można wpisywać
intencje modlitwy wypominkowej.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.
W minionym tygodniu przerwano prace tynkarskie z powodu nie wywiązania się
wykonawców z powierzonego zadania, wykańczano dzwonnicę malując ją farbą
silikonową i kryjąc ją blachą oraz wylano schody wejściowe do kościoła.
Zamontowano również ostatnie drzwi zewnętrzne. Całą wspólnotę polecam opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin.
7. Wzorem ubiegłego roku przygotowano parafialny kalendarz na 2012 rok.
Znajdują się w nim zdjęcia z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku,
które przeżywaliśmy w naszej wspólnocie. Nabywać go można przy stoliku przed
kaplicą jako cegiełkę przeznaczoną na zapłatę za prace wykończeniowe w kościele
w cenie 20 zł.

