Parafia pw. NMP Częstochowskiej w Starych Żukowicach
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Misyjna. Rozpoczyna
ona Tydzień Misyjny. Modlimy się przez te dni w intencji misji i misjonarzy zakonnych
i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść
Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To
stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie
misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny,
różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków
i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne
sposoby, dzisiaj także składamy ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Za każda ofiarę – Bóg
zapłać!
2. W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda,
wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród
i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. To z myślą
o nich, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii
Zagranicznej. Przez wstawiennictwo tego Sługi Bożego prośmy Pana Boga, aby i dziś wielkie
rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej
Ojczyźnie.
3. W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę
Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę.
Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go
w szczególnych potrzebach. Na ścianie naszej świątyni mamy Jego obraz a w poniedziałki
przyzywamy Jego wstawiennictwa. Na pewno warto powierzyć Mu swoje problemy i nie tylko
w dniu jego liturgicznego wspomnienia.
4. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta Rocznica Poświęcenia
Własnego Kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami. Będzie to tez kolejna tzw.
Niedziela Synodalna, której celem jest zaakcentowanie spraw związanych ze zbliżającym się
V Synodem Diecezji Tarnowskiej. W naszych modlitwach pamiętajmy o tej ważnej dla diecezji
i dla nas intencji.
5. Do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego. Zachęcam. Są też na stoliku misyjne folderki,
które możemy gratisowo zabrać do swoich domów.
6. Składka inwestycyjna z ostatniej niedzieli wyniosła 4700. Za te ofiary Bóg zapłać. Zbliża się
czas kiedy włączamy piece w naszych domach. Podobnie i w naszej świątyni. Tak więc
w listopadzie czekają nas dodatkowe składki na ogrzewanie.
7. Na stoliku przy wyjściu głównym oraz na oknach w przedsionkach mamy kartki na
wypominki roczne oraz listopadowe. Możemy je zabrać według potrzeby. Przy tej okazji

serdeczna prośba, aby na jednej kartce nie wypisywać wypominków i listopadowych
i rocznych. Wprowadza to wiele zamieszania, można też danych zmarłych przeoczyć.
Zabierzmy odpowiednie kartki i w sposób bardzo czytelny wypisujmy Imiona i Nazwiska
naszych bliskich Zmarłych. Kartek – jeśli tylko bez potrzeby, nie będziemy zabierać nie
wiadomo ile – wystarczy. Ewentualnie dokupimy.
8. W środę na obowiązkowe spotkanie na Nabożeństwie Różańcowym i na Mszy Świętej –
zapraszam klasę II – jeszcze mówimy o niej – gimnazjalną.
9. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych – zadbajmy więc o porządek na grobach naszych
bliskich Zmarłych. Opróżnimy w tych dniach, tyle kontenera ile mamy funduszy, i tego miejsca
się tam zrobi więcej. Prze te dni będą też otwarte wszystkie te zabezpieczające zasuwy.
10. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych, zadbajmy tez o naszą duszę, o stan łaski
uświecającej, abyśmy mogli zyskiwać Odpusty za zmarłych. Nie odkładajmy jednak spowiedzi
na ostatnią chwilę a już obowiązkowo proszę, aby dzieci i młodzież wyspowiadali się najpóźniej
do przyszłej niedzieli. Jest możliwość pół godziny przed Różańcem a od wtorku i w czasie
Różańca, jak również w przyszła niedziele będziemy pół godziny przed każdą Msza Świętą
spowiadali. Proszę ten czas wykorzystać , aby nikt nie pozostał bez spowiedzi. Bardzo
o to proszę.
ks. Kita Stanisław

