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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie
z Chrystusem. Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny
z zapalonymi lampami. Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść ma wieczne
gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być
blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne. Grzech często gasi
nasze lampy, osłabia miłość i wiarę. Grzeszni i słabi przychodzimy do Boga, bo
On jeden, ma przebaczenie, bo On, jeden może mas napełnić mądrością, byśmy
byli czujni i zawsze gotowi ma spotkanie z Chrystusem.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać
58 osób w nawie głównej i na balkonach. Pamiętajmy o zasadach
obowiązujących w przestrzeni publicznej dbając o zdrowie własne i bliźnich.
3. 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 zakrystii przyjmowane są intencje modlitwy wypominkowej. Za zmarłych
modlić się będziemy podczas Mszy Świętej w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca.
4. W piątek przywitaliśmy 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.
5. Serdecznie zapraszam na różaniec, który odmówimy dziś po Mszy Świętej
o godz. 18.00, który ofiarujemy za dzieci nienarodzone, rodziców, którzy
zamknęli się na dar życia i wszystkich wiernych zmarłych z naszych rodzin.
6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny.
7. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, Katedry
Rzymu i wszystkich kościołów, Msza Święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich
troszczących się o naszą świątynię;
- we środę Rocznica Odzyskania Niepodległości; Msza Święta
dziękczynno-błagalna w intencji naszej Ojczyzny o godz. 18.00;
- w piątek podczas Mszy Świętej pożegnamy obraz Matki Bożej Łaskawej;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych;

8. W związku z nowymi ograniczeniami w przyszłym tygodniu nie odbędzie się
spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą.
9. Młodzież z kl. I licealnej, która jeszcze nie włączyła się w przygotowanie do
sakramentu bierzmowania proszę o kontakt mailowy na adres
katechezaDzL@gmail.com
Na dzień dzisiejszy forma przygotowania będzie w formie indywidualnych
w przestrzeni sieci internetowej.
10. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
11. 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.

