TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14 LISTOPADA 2021

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, a także V
Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by
dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, by włączać
się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.
2. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Po mszy świętej o godz. 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia.
3. W poniedziałek 22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
W związku z tym w przyszłą niedzielę o godz. 15:00 zostanie odprawiona Msza Święta w
intencji chórzystów, ich rodzin oraz zmarłych członków chóru i dyrygentów, ks. Józefa
Hajduka i Władysława Mokwy.
4. Dzisiaj Rada Parafialna przyjmuje ofiary na prace remontowe. Bóg zapłać za złożone ofiary.
Od tego tygodnia pan Organista uda się z opłatkami, rozpoczynając od Mszany Górnej od os.
Kępy.
5. W przyszłą niedzielę chrzty o godz. 12.30. W czwartek zachęcamy do całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu. W tym dniu w przypadające święto Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy, będziemy modlić się szczególnie w intencji młodzieży.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W ,,niedzieli” znajdziemy m.in. ciekawy artykuł o
niezwykłym zdarzeniu związanym z postacią ks. Dolindo Ruotolo, o którym opowiada ks.
prał. Giacomo Pappalardo, który bada życie kandydatów na ołtarze i cuda zdziałane za ich
wstawiennictwem. W ,,Gościu niedzielnym” przeczytamy o tym dlaczego papież ustanowił
Dzień Ubogich i co z tego dla nas wynika, oraz o czczonym nie tylko w Wilnie wizerunku
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zachęcamy również do zaopatrzenia się w kalendarz
parafialny na rok 2022, zawierającym ważne wydarzenia i uroczystości z życia naszej parafii.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Maria
Szarek, +Śp. Anna Tomaszek, +Śp. Józef (m.) Jasek, +Śp. Maria Chorągwicka. Wieczne
odpoczywanie.
W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 17 listopada – św. Elżbieta, znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich;
– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, zginęła z rąk
carskiego żołnierza w obronie czystości
– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski, prezbiter, karmelita, niezwykły spowiednik.
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