Informacje duszpasterskie
XXXI niedziela zwykła
04.11.2018
1. Przykazanie miłowania Boga całym sobą, czyli we wszystkich strefach naszego życia, i miłowania
drugiego człowieka jak siebie samego, jest bardzo konkretne. Wyraża się m.in. w codziennej
modlitwie i dobrych czynach, choćby drobnych gestach.
2. Dziś Msze św o godz: 7.00, 9.00, i o 11.00 po której specjalne błogosławieństwo dzieci.
3. Różaniec z wypominkami do czwartku włącznie o godz 17.00. Do 8 listopada można zyskiwać
odpusty za dusze w czyśćcu cierpiące, pod zwykłymi warunkami, czyli komunia św, modlitwa
w intencjach Ojca św; lub odpust cząstkowy z nawiedzeniem cmentarza i modlitwa za zmarłych,
zechciejmy w ten sposób przychodzić z pomocą duszom naszym bliskim zmarłym przebywającym
w czyśćcu.
4. W tym tygodniu będziemy przeżywali:
• w środę: nowenna do MBNP połączona z różańcem za zmarłych;
• w piątek: rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
• w sobotę: św. Leona Wielkiego papieża.
5. W przyszłą niedzielę przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, z tej okazji
o godz 10.30 w Kościele odbędzie się uroczysta akademia ze śpiewem pieśni patriotycznych
w wykonaniu uczniów z naszej szkoły. A po Mszy św. włączymy się w akcje ogólnopolską
„Niepodległa dla Hymnu” i odśpiewamy Hymn Państwowy. Serdecznie zapraszamy na tę
uroczystość, aby podziękować Bogu i naszym Narodowym Bohaterom za dar wolności.
6. Również za tydzień w niedziele, składka inwestycyjna na wentylator do organów, Dlatego bardzo
proszę również w tym miesiącu o ofiary na ten cel.
7. Bóg zapłać za ofiary składane przy okazji wypominek, a które przeznaczyłem na nowy piec
gazowy do ogrzewania plebani, ponieważ stary był już pełnoletni i zżerał gazu bardzo dużo.
8. Dziękuję bardzo Panu Józefowi Tobiasz, grabarzowi za ciężka i solidną prace przy porządkowaniu
cmentarza, bardzo proszę segregować śmieci i nie wyrzucać doniczki wraz z ziemią do kontenera,
ziemie można wysypać obok kontenera a doniczkę zabrać, bo przecież każdy z nas oddaje śmieci
z domostw.
9. Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła. Proszę w sobotę po Mszy porannej następujące rodziny:
Mitera Genowefa, Gnela Barbara, Goleniec Magdalena, Nowak Anna, Nowak Józefa.
10. Warto nabyć „Gościa Niedzielnego”, w którym znajduje się wiele mądrych i podnoszących na
duchu artykułów: "Dlaczego nie należy bać się śmierci", "Lenistwo – wynalazek człowieka".
A w Niedzieli: "Jak przetrwać żałobę", oraz "Echo z misji polskich Karmelitanek". Jest również Mały
Gość z komiksem "Skauci Niepodległości".

Intencje Mszy Świętych
05.11.2018 – 11.11.2018

Poniedziałek 05.11.2018
• 17.00: + Maria i Stanisław Basista, + Ewa Mardosz
Wtorek 06.11.2018
• 17.00: + Maria Józef Stanisław Smaluch w rocz + Marii
Środa 07.11.2018
• 17.00: + Michał i Stanisława Kurek
Czwartek 08.11.2018
• 17.00: W int. Bogu wiadomej
Piątek 09.11.2018
• 7.00: + Andrzej Kozdroń od syna Arkadiusza z Gosią
Sobota 10.11.2018
• 7.00: Dz-błag w 18 rocznicę urodzin Kingi, opiekę MB Gosprzydowskiej od rodziców
i rodzeństwa
Niedziela 11.11.2018
• 7.00: Podz MB Gosprzydowskiej za łaskę zdrowia z prośbą o dalszą opiekę Bożą
• 9.00: za Parafian
• 11.00: + Elżbietę Kurek, Albinę i Wilhelma Kurek

