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XXVII Niedziela zwykła
Ogłoszenia na XXVII Niedzielę Zwykłą
1. W poniedziałek w liturgii wspominamy św. Franciszka z Asyżu. Jest dzień Imienin Ojca św.
2. We wtorek przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, znanej wszystkim nam z Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Dzienniczka, w którym
spisała objawienia Jezusa Chrystusa o Jego wielkiej miłości miłosiernej do nas i całego świata.
3. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy przed Mszą św.
4. W I czwartek przypada wspomnienie NMP Różańcowej. W 1571 roku chrześcijanie odnieśli pod Lepanto wielkie zwycięstwo nad Turkami. Przed walką
papież, św. Pius V, wezwał całą Europę do modlitwy różańcowej. Aby podziękować MB za ocalenie chrześcijaństwa, dzień 7 października ogłoszono
świętem MB Zwycięskiej., później przekształcono na MB Różańcowej. MB w swych objawieniach często wzywa ludzi do odmawiania różańca. Nie
pozostańmy obojętni wobec prośby naszej Matki!
5. W sobotę zaś mamy wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, bpa.
6. W przyszłą niedzielę przypada tradycyjnie niedziela papieska pod hasłem “Nie lękajcie się”. Po mszach zbiórka do puszek na Dzieło Tysiąclecia.
7. Intencje mszalne
8. Dziś w “Gościu Niedzielnym” polecam szczególnie tekst prostujący nieprawdziwe informacje o autorze obrazu Jezusa Miłosiernego – Eugeniuszu
Kazimirowskim oraz rozmowę o niemieckiej drodze synodalnej.
9. Przypominam, że jest jeszcze do nabycia kalendarz ścienny “Pod Twoją obronę” z obrazami MB. Koszt 10zł jest ofiarą na Caritas.
10. „Ró?aniec jest najpi?kniejszym kwiatem ludzkiej pobo?no?ci i najbardziej owocnym ?ród?em ?ask. ”Przyprowadzajcie dzieci na
różaniec! Młodzi rodzice, przyprowadzajcie dzieci na różaniec! W tym tygodniu zapraszam na różaniec w szczególny sposób:
W poniedziałek - Wacławów
We wtorek - Skotniki
W środę - Reczków Nowy
W czwartek - Wólka Skotnicka
W piątek - Józefów Stary
W sobotę - Faliszew
Dzieci ze SP przychodzą codziennie!
W I czwartek o 16.30 spotkanie formacyjne ministrantów.
Zbliża się miesiąc listopad, a w nim pamiętamy w szczególny sposób o zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego i wspólnego życia oraz naszej wiary w
życie wieczne zanieśmy dar modlitwy wypominkowej /roczne, półroczne oraz jednorazowe/, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy św. Można zgłaszać zmarłych do
modlitwy wypominkowej oraz zamawiać Msze św na następny rok.
Dziękuję kilku Rodzinom za ofiary na kwiaty i dekorację do ołtarza na miesiąc październik, miesiąc różańcowy. Dziękuję!
Dziękuję 5 os. ze Skotnik za posprzątanie Kościoła. W przyszłą sobotę posprzątają kolejne rodziny ze Skotnik nr domów: 96, 96a, 97 i 99. Zapraszam. Godzinę
sprzątania można uzgodnić telefonicznie.
Zapowiedzi przedślubne:
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia… i dar modlitwy: Pod Twoją obronę… ze słowem na serce: “Kiedy człowiek
przestaje się modlić oddala się od Boga i staje się jak wół: pracuje, je, śpi.”
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