OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02 listopada 2014
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
1. Dzisiaj Kościół w sposób szczególny zachęca nas do modlitwy za zmarłych.
Wspomnienie o tych, którzy odeszli, często wiąże się z bólem i tęsknotą. Nie może
jednak zabraknąć w naszej modlitwie wiary i nadziei na spotkanie z miłosiernym
Bogiem twarzą w twarz zarówno naszych bliskich, jak i nas samych po śmierci.
2. Dziś rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje przygotowujące nas na
uroczystość Nawiedzenia Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, która będzie
w naszej parafii dniach 6–7 XI br. Rekolekcje będzie prowadził O. Stanisław
Przepierski, dominikanin. W niedzielę nauki są 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.
3. Od 1 do 8 XI włącznie za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za
zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych.
Dziś Msza Święta wieczorna za zmarłych polecanych w wypominkach i po niej
nabożeństwo żałobna.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 19.00 w intencjach wypominkowych;
- we czwartek o godz. 18.30 przybywa do naszej parafii Wizerunek Matki Bożej
Jasnogórskiej; szczegółowy program nawiedzenia wywieszony jest w gablocie;
- w piątek o godz. 10.00 Msza Święta dla chorych połączona z udzieleniem
sakramentu chorych – prosimy rodziny lub sąsiadów o pomoc w dotarciu osób
chorych do kościoła; tego dnia nie będzie odwiedzin w domach; z racji na 1-szy
piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00 a o godz. 17.00 uroczysta Msza Święta
pożegnania Wizerunku Nawiedzenia;
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego
Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych.
5. Dom kultury w Łomiankach zaprasza na otwarcie wystawy "Czarna
Madonna w literaturze" oraz film, który trzeba zobaczyć: "Tajemnica
Tajemnic". Powyższe wydarzenia będą miały miejsce 4 XI.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni. Ofiary
składane na tacę w przyszłą niedzielę są szczególnym wsparciem prowadzonych
prac wykończeniowych przy kościele. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce,
Matce Bożej Królowej Rodzin.
8. 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.
9. Przyjmowane są intencje na 2015 rok.

