PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

4 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Kanonicy Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej będą sprawować w Bazylice
Archikatedralnej Mszę św. w intencji zmarłych biskupów łódzkich oraz
zmarłych członków Kapituły w środę 7 listopada o godz. 12.00. Po Mszy św. w
krypcie biskupów łódzkich odbędą się modlitwy w intencji wszystkich zmarłych
biskupów.
2. W Święto Niepodległości (11 listopada) o godz. 9.30 w Archikatedrze Łódzkiej
odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza Rysia
Metropolity Łódzkiego w intencji Ojczyzny oraz za wszystkich tych, którzy
utracili życie w Jej obronie. Niech w tym dniu połączy nas wspólne dziękczynienie
za dobro, któremu na imię Polska. Msza św. w intencji Ojczyzny w naszej parafii o
godz. 12.30.
3. II Światowy Dzień Ubogich obchodzić będziemy w niedzielę 18 listopada.
Łódzka CARITAS, w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Ubogich,
przekazała do wszystkich parafii w Archidiecezji Łódzkiej „Tytkę charytatywną”,
zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych. Tytka
to papierowa torba, która dostępna jest przy wyjściu z kościoła. Wypełnijmy ją
żywnością lub artykułami chemicznymi i przekażmy potrzebującym z sąsiedztwa
lub przynieśmy z powrotem przed 18 listopada. Zebrane w ten sposób dary posłużą
do przygotowania wspólnego posiłku i spotkania dla najuboższych w parafii.
4. Naszą powinnością jest pielęgnować pamięć o ogromie cierpienia polskich dzieci
pochodzących z terenu okupowanej przez Niemców Polski i uwięzionych w obozie
koncentracyjnym w Łodzi przy ul. Przemysłowej. Zapraszamy do udziału we
Mszy św. sprawowaną pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Marczaka w czwartek
8 listopada o godz. 12.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Łodzi (ul. dr
Józefa Kolińskiego 26), aby upamiętnić najmłodsze ofiary II wojny światowej.
5. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych zaprasza na kolejne spotkanie pt.:
„Nierozerwalność małżeństwa w adhortacji Papieża Franciszka Amoris laetitia”,
które odbędzie się 11 listopada o godz. 18.00 w dolnym kościele Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).
6. Dzisiaj (w niedzielę) na mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie książeczek dla dzieci
przygotowujących się do I komunii. Książeczki dzieci otrzymają w kościele.
7. Trwamy w oktawie uroczystości Wszystkich świętych i modlimy się za zmarłych
na mszach św. o godz. 18.00, a w czwartek zakończenie oktawy – i po mszy św. o

godz. 18.00, nabożeństwo wraz z odczytaniem wypominków. Przyjmujemy jeszcze
wypominki roczne i półroczne.
8. We wtorek zapraszamy młodzież z klas III gimnazjum przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania na spotkanie. Spotkanie rozpocznie się msza św. o godz.
18.00, a później spotkanie w sali parafialnej.
9. W środę 7 listopada o godz. 16.00 Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na
modlitwę różańcową za Ojczyznę, Radio Maryja i całą parafię do sali parafialnej.
10.Zapraszamy w piątek na spotkania świetlicowe dla dzieci ze szkoły podstawowej.
Dzieci będą mogły znaleźć pomoc w odrabianiu lekcji, wziąć udział w zajęciach
plastycznych i będą miło mogły spędzić czas. Zapraszamy w godz. 16.00-18.00 do
sali parafialnej.
11. W sobotę zapraszamy na comiesięczne spotkanie Męskiej Grupy Różańcowej o godz.
7.00 będzie msza św. za zmarłych członków Grupy Różańcowej.
12.11 listopada imieniny obchodzi ks. Marcin. Zapraszamy serdecznie na msze św. w
intencji solenizanta w niedzielę na godz. 9.30
13. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – ofiary składane na tacę są szczególnie przeznaczone na budowę kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, za te składane na tacę,
również i za te przesyłane na konto parafialne. Również dziękuję wszystkim za ofiary
przeznaczone na obiady dla dzieci z mniej zamożnych rodzin i dla potrzebujących.
14.Na budowie demontowane są podpory pod wybetonowanym stropem na chórze.
Trwają prace porządkowe i powoli przygotowujemy się do zabezpieczenia budowy
przed zimą. A kolejne prace podejmiemy na wiosnę. Prosimy o modlitwę o
błogosławieństwo przy pracach i za pracowników.
15.Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Pojedynek o świat”;
- „Gość Niedzielny”: „Dlaczego nie należy bać się śmierci?”;
- „Niedziela” – „Jak przetrwać żałobę”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.
16. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie W
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