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XXXII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia na XXXII Niedziele Zwykłą
1. Dziś po mszach zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła Prześladowanego.
2. W poniedziałek przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
3. We środę celebrujemy 102 rocznicę Niepodległości naszej Ojczyzny, modlimy się za Polskę wolną, a także za polaków o mądrość, jedność i wierność
Bogu oraz szacunek do Ojczyzny. A szacunek do Matki Ziemi to solidna praca i nauka każdego z nas. Niech MB Królowa Polski prowadzi i czuwa nad
naszą Ojczyzną. Przed Mszy św. o 12.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
4. W piątek przypada wspomnienie pierwszych męczenników Polski, świętych Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
5. Intencje mszalne
6. W najnowszym numerze GN warto przeczytać artykuł: Chaos informacyjny, emocje i zbiorowa histeria utrudniają merytoryczną dyskusję w sprawie
aborcji eugenicznej. Co dokładnie oznacza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Warto przeczytać, polecam.
7. Minął okres Uroczystości Wszystkich Świętych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do czystości na cmentarzu; śmieci segregujemy i to nam
wszystkim bardzo pomaga. Przypominam też, że od roku stoi obok kaplicy stolik-pulka na pozostawianie pięknych zniczy do ponownego
wykorzystania. W ten sposób nie zaśmiecamy świata, natury oraz pomagamy sobie nawzajem ograniczając wydatki na zakup nowych zniczy i wywóz
śmieci. Z przykrością jednak muszę powiedzieć, że zostały zniszczone i skradzione kłódki z 2 bram na cmentarzu. Przypominam, że cmentarz to nasze
dobro wspólne. Jeśli ten złoczyńca ma odrobinę sumienia, to proszę o natychmiastowe naprawienie.
8. Pan kościelny, Kamil Michalski jest z nami już prawie 2 lata. Świetnie wypełnia swoje obowiązki: jest pracowity, solidny, rozmodlony. Dzięki niemu
mamy czysto w Kościele i wokół Kościoła oraz na cmentarzu. Dba o wszystko z pomocą rodziny. Zwyczajem jest składanie przez parafian ofiary na jego
utrzymanie. Minęły 2 miesiące od pierwszego ogłoszenia, a On nie otrzymał ofiar nawet od 1/3 rodzin! A rodzin jest 217. Ostatnio poprosiłem Was
przed Wszystkimi Świętymi o pomoc w zagrabieniu liści - nikt nie przyszedł do pomocy poza Panem Stanisławem, organistą. Dochodzi jeszcze sprawa
niszczenia wejść na cmentarz. Pan Kamil dba o cmentarz, stara się wypełniać swoje zobowiązania jak najlepiej, jest dyspozycyjny; widzę i doceniam to,
i jestem bardzo wdzięczny wobec całej Jego RODZINY. Ale Parafianie? Jeśli się nie zmienicie natychmiast, będziecie szukać nowego kościelnego lub
sami sprzątać po kilka rodzin, jak w innych Parafiach. Proszę wziąć sobie to do serca.
9. Wczoraj rozpoczęliśmy składanie nastawy Ołtarza Głównego. Prace potrwają do piątku. Tego dnia nastąpi odbiór przez Panią konserwator z Łodzi oraz
Parafia musi dokonać przelewu końcowego na kwotę 154738.97zł zgodnie z umową z firmą konserwatorską. Poświęcenie nowego ołtarza nastąpi 8
grudnia tego roku przez Ks. Bpa Ordynariusza Henryka Tomasika.
10. Jutro odbędą się 2 pogrzeby: o 10.00 + Krystyny Wołoszyn l. 90 oraz o 12.00 Krzysztofa Chudego l.57. Wieczny odpoczynek…
11. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i dar modlitwy ze słowem na serce: „Bóg daje szcz??cie, ale
cz?owiek musi je z?apa?” b?. Adolf Kolping: Pod Twoj? obron?…
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