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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dzisiejszej Ewangelii uboga wdowa oddaje Bogu wszystko, co posiada na
swe utrzymanie. Tylko głęboka wiara i ufność mogły ją skłonić do tego hojnego
gestu, który przyciągnął uwagę Jezusa. Na początku tej Eucharystii obudźmy
w sobie świadomość, że Jezus oddaje swoje życie za każdego z nas i zaprasza
nas do hojnej odpowiedzi.
2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.
3. W listopadzie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych wybierając sobie dowolne 8 dni
w miesiącu /dotychczas tylko w dniach od 1 do 8 XI/.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich troszczących się o naszą
świątynię;
- we wtorek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; o godz. 19.00
spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- we czwartek Rocznica Odzyskania Niepodległości – Msza Święta w intencji
Ojczyzny o godz. 18.00;
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na ten i przyszły rok. Można
również zostawić intencje wypominkowe.
7. W związku z rozpoczętą fazą diecezjalną XVI Synodu Biskupów w kruchcie
kościoła są wyłożone dla chętnych karty do udzielenia anonimowych
odpowiedzi na pytania synodalne. Wypełnione można włożyć do urny
wystawionej również w kruchcie lub zostawić w zakrystii. Szerzej na pytania
tam zawarte będzie można porozmawiać dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00
z członkami grupy synodalnej w naszej parafii i księżmi. Termin kolejnych
spotkań synodalnych, podczas których będzie można porozmawiać o życiu
kościoła w wymiarze parafialnym, diecezjalnym i powszechnym zostanie
podany w późniejszym terminie.

8. Przygotowując się do 36 Światowego Dnia Młodzieży, który decyzją papieża
Franciszka w diecezjach rozpoczyna się w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata młodzież serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu. W naszej diecezji będzie on w 2 etapach.
1-szy etap to dziękczynienie Bogu za nowych błogosławionych i w najbliższą
sobotę, 13 XI, zapraszamy młodzież do katedry warszawskiej. Spotkajmy się
o godz. 12.45 przed tą świątynią by u grobu błogosławionego kardynała
Wyszyńskiego złożyć nasze dziękczynienie. W planach tego spotkania jest
zwiedzanie katedry i Msza Święta.
2-gim etapem będzie spotkanie 20 XI w świątyni Opatrzności Bożej.
9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
10. Wszystkim życzę wspaniałego i radosnego tygodnia. Pamiętajmy
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych
rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

