PARAFIA MB KRÓLOWEJ POLSKI

UL. KS. KANI 1, 34-115 RYCZÓW

niedziela, 18.10.2020

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę zwykłą
Z kalendarza liturgicznego:
we wtorek Uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa,
w czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II,
za tydzień, w ostatnią niedzielę października świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.
Dziś nabożeństwo różańcowe o 15:30, a w dni powszednie o godz. 17:30.
Rozpoczynamy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje
powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały.
W przyszłą niedzielę ukaże się pierwszy numer naszego parafialnego czasopisma Regina. Już dzisiaj zachęcamy do nabycia i lektury tekstów.
Miesięcznik będzie składał się z 24 kolorowych stron. Pismo będzie można nabyć po Mszy św. przed kościołem.
W przyszłą niedzielę będą u nas Siostry Karmelitanki Misjonarki z Krakowa. Opowiedzą o swojej posłudze w Polsce i na świecie. Będzie to także okazja
do złożenia ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Swojego
patrona czci także ks. Łukasz. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
Na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zostało złożone 2.669 złotych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną metropolita krakowski udziela wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego i
świątecznego udziału we Mszy św. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w dniu nakazanym nie jest grzechem.
Msze św. z naszego kościoła będą transmitowane na stronie internetowej w niedzielę o 9:00 i 11:00, w dni powszednie różaniec o 17:30 i Msza św.
wieczorna o 18:00.
Bóg zapłać nowożeńcom za ubranie kościoła. Na przyszłą niedzielę prosimy o to rodziny z ul. Oświęcimskiej.
Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie
mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
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