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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o największym przykazaniu, jakim jest
przykazanie miłości. Wezwanie do kochania Boga, bliźniego i siebie samego nie
jest czymś abstrakcyjnym, ale odnosi się do naszego codziennego życia. Kochać,
to pragnąć dobra dla drugiej osoby. Prośmy Boga, aby nauczył nas kochać
i uwrażliwiał nas na potrzeby innych.
2. Serdecznie zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej dzieci,
młodzież i dorosłych. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w tygodniu
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
3. Serdecznie zapraszam całą wspólnotę parafialną na uroczystość Instalacji
Relikwii Świętego Jana Pawła II – Patrona Rodzin do naszej świątyni, która
odbędzie się dziś podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
4. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 nastąpi wręczenie nagród dla
uczestników konkursu z okazji 30 rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki. W kruchcie kościoła możemy podziwiać prace
upamiętniające tę rocznicę.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
- w sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która
po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych; Msze Święte
wg porządku niedzielnego; o godz. 13.00 Msza Święta na cmentarzu w Kiełpinie
i procesja za zmarłych; od 1 do 8 XI włącznie za pobożne nawiedzenie cmentarza
i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować
za zmarłych; Msza Święta wieczorna za zmarłych polecanych w wypominkach
i po niej nabożeństwo żałobna;
6. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Tego dnia również rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje przygotowujące nas
na uroczystość Nawiedzenia Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, która będzie
w dniach 6–7 XI br. Rekolekcje będzie prowadził O. Stanisław Przepierski,
dominikanin. W niedzielę nauki będą głoszone podczas każdej Mszy Świętej
a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Szczegółowy program
Nawiedzenia jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej.
7. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca wychodząc z kościoła można złożyć
ofiarę na potrzebujących wsparcia objętych pomocą Caritas. Za każdy dar
serdeczne Bóg zapłać.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
10. W zakrystii można składać intencje modlitw za zmarłych – wypominki. Za
naszych bliskich zmarłych w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca jest sprawowana
Msza Święta, by u Bożego Miłosierdzia wyprosić dla nich dar nieba.

