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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jako królewskie kapłaństwo i lud święty nabyty Krwią Chrystusa,
przychodzimy przed oblicze Boże, by stanąć w prawdzie przed naszym Panem
i przed sobą. Boże słowo stawia nam wymagania i prostuje błędne mniemanie
o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Odrzućmy więc obłudę
i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i by dokonało się nasze nawrócenie.
Jesteśmy pyszni i obłudni, podobni do faryzeuszów i mylą nas zewnętrzne
pozory.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać
125 osób w nawie głównej i na balkonach. Pamiętajmy o zasadach
obowiązujących w przestrzeni publicznej dbając o zdrowie własne i bliźnich.
3. Przeżywając dziś Uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy przede
wszystkim tę rzeszę, która już osiągnęła chwałę nieba zasiadając w gronie
zbawionych. Niestety nie staniemy dziś i jutro przy grobach naszych bliskich ale
możemy im ofiarować naszą modlitwę i odpust zupełny. Dekretem
Penitencjarii Apostolskiej w dniach 1–30 listopada /trzeba wybrać tylko 8 dni/
za pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitwy za zmarłych /pod
warunkiem braku przywiązania do grzechu, Komunii Świętej, modlitwy wg
intencji Papieża/ można uzyskać odpust zupełny ofiarowany za zmarłych.
W poniedziałek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze
Święte będą tego dnia odprawiana o godz. 9.00 i 18.00.
4. Nasza parafia włącza się w modlitwę Różaniec do Granic Nieba , którą
ofiarujemy za dzieci nienarodzone i wszystkich wiernych zmarłych z naszych
rodzin. Od 1 do 8 XI po Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa, podczas której będą
odczytywane intencje modlitwy wypominkowej. Serdecznie zapraszam
do wspólnej modlitwy w kościele lub odmówienia części różańca w domu
z rodziną.
5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Wyłożone są również
kartki, na które można wpisać intencje modlitwy wypominkowej i złożyć je
w zakrystii przed lub po Mszy Świętej. W intencjach wypominkowych modlić
się będziemy podczas różańca 1-8 XI i w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca.
6. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 18.00 w intencjach wypominkowych,
które będą odczytane o godz. 17.45;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek rano odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa.

7. W piątek 6 XI przed Mszą św. wieczorną przywitamy kopię obrazu Matki
Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski, który nawiedza
parafie z okazji podwójnej rocznicy - 100 - lecia Bitwy Warszawskiej oraz
370 rocznicy obrania Matki Bożej Łaskawej Patronką Warszawy i Strażniczką
Polski. Peregrynacja ta odbywa się pod hasłem:" Matko Boża Łaskawa
zjednocz serca Polaków”. Wizerunek Ten będzie u nas do piątku 13 XI i
każdego dnia od godz. 15.00 będzie można za przyczyną Matki Bożej Łaskawej
powierzać Bogu intencje osobiste, rodzinne i narodowe. Uroczyste pożegnanie
Obrazu będzie 13 XI podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
9. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.

