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Ogłoszenia parafialne na XXVIII niedzielę zwykłą
* W sobotę miną 43 lata od bardzo ważnego dla każdego Polaka wydarzenia: 16 października 1978 roku na głowę Kościoła Katolickiego został wybrany nasz
rodak − kardynał Karol Wojtyła. Od siedmiu lat mamy to szczęście, że możemy mówić: Święty Jan Paweł II. Mamy w niebie wielkiego przyjaciela, który zawsze
się nami będzie opiekował. A przy okazji jest dla nas wzorem, żeby zawsze słuchać głosu Pana Boga i szukać swojego powołania, ale jednocześnie realizować
swoje pasje. Bo Karol Wojtyła uwielbiał teatr, literaturę, góry i jazdę na nartach. I nigdy z tego nie zrezygnował, nawet wtedy, gdy był już papieżem.
Zawsze w niedzielę poprzedzającą to wydarzenie przeżywamy Dzień Papieski. Dziś więc dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę Świętego Papieża – Polaka, a
jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez Niego drodze.
W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu św. Jana Pawła II. Z tych środków fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
Natomiast w sobotę serdecznie zapraszam na Mszę św., podczas której będziemy dziękować Bogu za dar św. Jana Pawła i prosić, aby jego dziedzictwo trwało w
nas i przez nas w kolejnych pokoleniach.
* Trwa październik, a co się z tym wiąże - odprawiane są nabożeństwa, podczas których rozważamy różańcowe tajemnice. Ta piękna modlitwa jest bardzo
głęboka w swej wymowie i bardzo pomocna w naszym życiu duchowym. Była umiłowaną modlitwą św. Jana Pawła. To On po raz pierwszy od jej powstania
rozwinął ją, poszerzając o Tajemnice Światła. Serdecznie zapraszam dziś na godz. 15.00, a w dni powszednie po mszach św.
* W czwartek przeżywać będziemy Dzień Edukacji Narodowej, innymi słowy święto nauczycieli i wszystkich pracujących w oświacie. Wspierajmy ich trud naszą
życzliwością i wdzięcznością w modlitwie. Nie zapominajmy o tych, którzy już odeszli do wieczności. Tak wiele im przecież zawdzięczamy. Wszystkim tym,
którzy trudzą się około dzieła nauczania i wychowywania młodych pokoleń, życzymy jak najobfitszego Bożego błogosławieństwa. Oby Boża życzliwość i
wdzięczność ludzi były nagrodą za podejmowany i niejednokrotnie niedoceniany trud.
* Można już składać wymienianki roczne i jednorazowe.
* Wyjątkowo wcześniej niż w latach minionych można już także rezerwować terminy Mszy św. na rok przyszły.
* Uczniów klasy VIII i starszych, którzy jeszcze nie przystąpili do sakramentu bierzmowania, zapraszam we wtorek na godz. 18:00, na Mszę św. i spotkanie
katechetyczne. Proszę o zabranie notatników i przyborów do pisania.
* Dziękując za życzliwość, wszystkim życzę wiele wytrwałości, zdrowia i nadziei na lepsze jutro. Szczęść Boże!
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