Ogłoszenia parafialne
– XXVIII niedziela zwykła 10 października 2021 roku
Zachęcam do odmawiania różańca w
październiku (przynajmniej jednej
dziesiątki) w rodzinie lub
indywidualnie.
Dziękuję tym, którzy przyszli
posprzątać kościół i salki
katechetyczne, jak również tym, którzy
pracowali przy malowaniu
przykościelnego ogrodzenia. Z naszej
wspólnoty obecnych było 12 osób. Dziękuję tym osobom, które przygotowały dekorację
kwiatową na niedzielę oraz na uroczystość przyjęcia relikwii Świętej Otylii. Dziękuję Pani
Danucie Wiśniewskiej-Cazals za ofiarowanie kwiatów dla naszej parafii.
Dziękuję za ofiary złożone do puszek w ramach zbiórki zorganizowanej na stypendia dla
niezamożnej młodzieży, z okazji tegorocznego Dnia Papieskiego. Za pośrednictwem
Polskiej Misji Katolickiej we Francji, nasza wspólnota przekaże 70€.
Dziękuję za ofiary złożone na tacę 3 października w ramach składki na potrzeby Polskiej
Misji Katolickiej we Francji, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Migranta (2021).
Przekazana kwota to 275€.
W ramach Wielkiego Jubileuszu Świętej Otylii, patronki Alzacji, związanego z 1300.
rocznicą jej śmierci, w naszej diecezji będzie miało miejsce przyjęcie relikwii Świętej i
oddanie im czci. Relikwie będą obecne w naszym kościele w środę, 13 października, od
godz. 17.30 do 21.00. Od 5 października jest odprawiana nowenna do Świętej.
Oto program modlitwy przed relikwiami w dniu 13 października:
17.30 – 18.00: Modlitwa związana z dziewiątym dniem nowenny do Św. Otylii
18.00 – 18.45: Konferencja. Poprowadzi ks. Filip Link
18.45 – 19.15: Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia
19.15 – 20.00: Różaniec fatimski
20.00 – 20.45: Msza Św. z kazaniem wikariusza biskupiego ks. Francka Guicharda
20.45 – 21.00: Oddanie czci relikwiom
Proszę, aby zarezerwować sobie czas na modlitwę przed relikwiami.

Msza Święta w następną niedzielę, 17 paździermika, o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza,
spotkanie dla kandydatów na ministrantów oraz dla rodziców dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.
W dniu wspomnienia Św. Siostry Faustyny Kowalskiej (5 października) na naszej stronie
internetowej został uruchomiony fotomontaż, który zawiera między innymi: link do
„Dzienniczka-Audio Św. Siostry Faustyny (wersja radiowa – czytana przez s. M. Elżbietę
Siepak) oraz fragmenty z „Dzienniczka Św. Siostry Faustyny Kowalskiej” w języku
polskim. Za stworzenie takiej możliwości dziękuję Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu
oraz Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
Rodziców dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat zachęcam do prenumeraty
miesięcznika „Promyczek” (w cenie 2€), który jest skierowany do dzieci w tym wieku.
Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w swej opiece.
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