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OG Ł O S Z E N I A

DUSZPASTERSKIE

Niedziela XXVIII Zwykła 13 – 10 – 2019 r.
1. Dzisiaj w Kościele w Polsce obchodzimy XVIII Dzień Papieski
pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Wspominamy i dziękujemy
Bogu za dar Wielkiego Człowieka, Polaka, Papieża Karola
Wojtyły - św. Jana Pawła II. Budujemy również Żywy Pomnik
Ojca Świętego Jana Pawła II wspierając Fundację Nowego
Tysiąclecia
promującą
nauczanie
Jana
Pawła
II
i popierającą różne przedsięwzięcia społeczne, głównie w
zakresie edukacji, wychowania i kultury, pomagając w
kształceniu młodych, zdolnych ludzi pochodzących z ubogich
środowisk i małych miejscowości. Po każdej Mszy św. zbiórka
ofiar przeznaczonych na ten cel. Z tej okazji, wraz z Prezydentem
Miasta Lubina zapraszamy do naszego kościoła o godz. 19.00 na koncert zespołu Deus Meus. Wstęp
bezpłatny. Zapraszamy do wspólnego uwielbiania Boga za dar św. Jana Pawła II.

2. W Kościele przeżywamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Wskazówki papieża Franciszka
i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego
przygotowania i przeżycia tego czasu, to:
- osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą
i wspólnotową,
- czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
- pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
- realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji
w Kościołach będących w największej potrzebie.
3. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj i przez cały tydzień o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy w poniedziałek, wtorek
i środę o godz. 16.30. Zapraszamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie różańcowej.
4. Kościół w tym tygodniu obchodzi w liturgii:
 we wtorek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła;
 w środę – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej Patronki Śląska;
 w czwartek - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika;
 w piątek - święto św. Łukasza Ewangelisty;
 w piątek - wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika;
 w sobotę – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.

5. Jutro po Mszy św. wieczornej, w sali teatralnej, spotkanie biblijne, które przeprowadzi Ks. dr Ryszard
Kempiak, salezjanin, dotyczące Dziejów Apostolskich – Ewangelii Ducha Świętego. Zapraszamy do
licznego udziału w spotkaniu, które jest jedną z form katechezy dla dorosłych.
6. Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i różaniec w środę o godz. 17.30. Modlić będziemy
się w intencji dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła.
7. Msza św. poprzedzona okazją do spowiedzi św. dla dzieci klas IV szkoły podstawowej, które w tym
roku przystąpiły do I Komunii św. w piątek, 18.10.br. o godz. 16.30. Zapraszamy dzieci w strojach
liturgicznych wraz z rodzicami.
8. W nocy z 08 na 09 listopada br., w naszym Oratorium odbędzie się spotkanie młodych tzw.: STACJA
BOSKO, obowiązkowe dla młodzieży oratoryjnej i tej, która przygotowuje się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania, począwszy od uczniów klas 7. Uczniowie klas 6 nie uczestniczą w tym
spotkaniu! Podczas spotkania zaplanowanych jest wiele atrakcji. Zgody i zapisy u ks. Macieja lub na
stronie internetowej Oratorium. Koszt od osoby 20 zł.
9. 23 listopada br. w naszym Oratorium, pod patronatem tutejszej parafii , odbędzie się kolejna już edycja
festiwalu piosenki religijnej CECYLIADA, ku czci św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej. Regulamin

konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie Oratorium św. Jana Bosko. Zgłoszenia
przyjmujemy do 10 listopada br.
10. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty i edukacji, którzy
jutro obchodzą swoje święto, dziękując za trud pracy wychowawczo – dydaktycznej, troski o jak
najlepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, życzymy
Bożego błogosławieństwa w podejmowanych działaniach dla dobra młodego pokolenia, prosząc dla
żyjących o potrzebne łaski a dla zmarłych o radość życia wiecznego.
11. Uroczystości religijno – patriotyczne ku czci błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w przyszłą
niedzielę 20.10.br. o godz. 13.30 w Parszowicach - Parafia Narodzenia NMP w Wielowsi. Szczegóły
na plakacie.
12. Na ławkach i półce z gazetami zostały wyłożone kartki na wypominki. Prosimy, aby czytelnie wypisać
imiona swoich zmarłych (kto ma taką wolę – również nazwiska), za których każdego dnia
w listopadzie będziemy modlić się na różańcu, a w piątki o godz. 6.30 zostanie odprawiona Msza św.
za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
13. Taca z przyszłej niedzieli, jak wcześniej zapowiadano, przeznaczona jest na cele remontowe
i inwestycyjne w naszej parafii, głównie na remont pomieszczeń po gimnazjum oraz modernizację
węzła cieplnego. Serdecznie dziękuję za złożone i składane na ten cel ofiary. Bóg zapłać.
14. Na rozpoczęty tydzień – Wam, Drodzy Parafianie, Goście, sympatycy dzieła Ks. Bosko, dziękując za
wierność codziennej modlitwie, świadectwo życia w codzienności i składane na potrzeby Kościoła
i parafii, szczególnie dzisiaj na inwestycje i remonty w parafii, ofiary - życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Maryi Wspomożycielki, Pani Różańca św.
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