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Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch katolików
świeckich, którzy mają aktywnie się włączać w życie publiczne. Polecajmy członków tej
wspólnoty szczególnie z naszej parafii, aby im Pan Bóg błogosławił, a ich działalność przynosiła
dobre owoce.
Dziś w kalendarzu liturgicznym wspominamy postać św. Cecylii – patronki muzyki
kościelnej. Wszystkim, którzy troszczą się o oprawę muzyczną spotkań modlitewnych i
liturgicznych w naszym kościele serdecznie dziękujemy i powierzamy w modlitwie.
Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana. Msze święte roratnie odprawiane będą: od poniedziałku
do soboty o godz. 7.00. Nie będzie w tych dniach Mszy św. o godz. 9.00. Tegoroczne
spotkania adwentowe przybliżą nam tajemnicę Mszy Świętej, nauczymy się jeszcze pobożniej w
niej uczestniczyć. Przypomnimy sobie nie tylko to, co podczas każdej Mszy świętej się
dzieje, ale przede wszystkim, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa,
prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Już dziś zaplanujmy ten
szczególny i piękny czas, a roraty niech będą duchowym przygotowaniem do pamiątki narodzin
Zbawiciela. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i wędrówki drogami adwentu.
Za tydzień zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki będą dostępne w zakrystii i
kancelarii parafialnej.
W tym roku przez cały listopad możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust
zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Skorzystajmy z tej
łaski dla naszych bliskich zmarłych.
Zachęcamy do nawiedzania kaplicy, w której całodziennie trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu.
Intencje mszalne na nowy rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane w świątyni na potrzeby naszego kościoła,
jak i za ofiary przekazane na parafialne konto.
Pomódlmy się zmarłych naszych parafian, budowniczych tego kościoła oraz wszystkie dusze w
czyśćcu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

