WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZUCHOWIE

28 Niedziela zwykła
14 Października 2018 r.
• We wtorek, 16 października, przypada 40-ta rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, dlatego dzisiaj obchodzimy już po raz 18-ty, Dzień Papieski. Tego dnia swoimi ofiarami
wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla
upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury;
między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Polecamy Waszej życzliwości tę specjalną zbiórkę. Realizuje ją nasza młodzież po każdej Mszy św.
• Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki
wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób
prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na
świecie i w intencji synodu biskupów poświęconego młodzieży. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele w soboty o 15:45, w niedzielę o 14:45, a w tygodniu przed mszami św. porannymi i po Mszach św. wieczornych. Jutro, w poniedziałek różaniec odmówimy wyjątkowo przed Mszą
św. wieczorną, a więc o 16:15.Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy!
• Dzisiejsza kolekta jako specjalna będzie przeznaczona na remonty w naszej parafii, a za tydzień, 21 października - na cele misyjne Kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
• We wtorek obchodzimy uroczystość św. Jadwigi Śląskiej (1179-1243), żony Henryka I Brodatego, księcia
Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i
czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez
Polaków, jak i Niemców. Z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w
życiu spadały.
• W ramach katechez dla dorosłych w tym tygodniu zapraszamy na katechezę biblijną w środę po Mszy
świętej wieczornej do domu katechetycznego.
• W czwartek, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy
troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas Mszy Świętej o 17:00.
• Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek o 17:00. Wcześniej okazja do Spowiedzi św.
• Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przed chrztem św. dziecka do domu parafialnego w
czwartek po różańcu.
• W III piątek miesiąca, w sposób szczególny oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Zapraszamy o 15:00 na
Różaniec i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, po którym uczcimy relikwie św. Siostry Faustyny. Potem
Droga Krzyżowa i o 16:30 Msza św. podczas której Komunia św. będzie udzielana pod dwiema postaciami.
Prośby i podziękowania do Miłosierdzia Bożego oraz zalecki za zmarłych na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii.
• Przyszłą niedzielę, 21 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również
Tydzień Misyjny.
• Przyszłorocznych maturzystów z naszej parafii zachęcamy do udziału w rekolekcjach, które odbędą się w
Częstochowie od 9 do 11 listopada bieżącego roku. Zgłoszenia u katechetów w szkołach. Specjalny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.mlodzidlamlodych.pl/rekolekcje-dla-maturzystow-2018/
• Ruszyły zapisy chętnych do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych i
ich Rodzin do Lourdes. Przejazd specjalnym pociągiem. Już teraz polecamy: http://www.pltravel.pl/pielgrzymki-cat/art-lourdes-pielgrzymka,210
• Ekstremalny męski weekend – „Niezłomny” odbędzie się w Beskidzie Małym w dniach 18–21 października br.
Szczegóły oraz zapisy na stronie: www.niezlomny24.pl
• Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania to temat trwającego w Rzymie Synodu Biskupów. Biskupi i delegacje młodzieży świata zastanawiają się w jaki sposób przekazywać wiarę współczesnym młodym. Prosimy o modlitwę w intencjach Synodu.
• Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu organizuje dni otwarte dla osób zainteresowanych adopcją dziecka, które odbędą się w niedzielę 13 i 27 października br. w godzinach 10–16 w Sosnowiec ul.
Krzywa 2.

