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WIADOMOŚCI Z FARY
Dzień Papieski

Od 2001 roku niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16 października jest w polskim Kościele przeżywana jako Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powołana w 1999 r. przez Konferencję Episkopatu
Polski Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Obchody organizowane są w kilku wymiarach. Jednym z nich
jest wymiar intelektualny: chodzi o upowszechnienie nauczania Jana
Pawła II, czemu ma służyć szeroka debata w środkach masowego przekazu oraz szereg sesji naukowych, seminariów i publikacji. Na wymiar
duchowy składają się uroczystości liturgiczne, spotkania i czuwania modlitewne. Organizowane są także liczne imprezy kulturalne - koncerty,
wieczory poezji, zloty i rajdy. Przy tej okazji wręczane są przyznawane
co roku nagrody TOTUS - zwane często „katolickimi Noblami”. Uhonorowano nimi dotychczas m.in. ks. Jana Twardowskiego, prof. Andrzeja Wojciechowskiego, Zygmunta Kubiaka, prof. Henryka Mikołaja
Góreckiego, prof. Jerzego Nowosielskiego, Instytut „Tertio Millennio”,
program „Ziarno”, internetowy portal OPOKA i Redakcja Programów
Katolickich TVP.
Szczególnie widocznym akcentem obchodów jest powszechna
zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”, przeprowadzana
przy okazji obchodów Dnia Papieskiego. Dochód z niej jest przeznaczony na fundusz stypendialny, dzięki któremu najbardziej uzdolniona
młodzież, pochodząca z ubogich rodzin, głównie ze wsi, będzie miała
możliwość kontynuowania nauki.
Po raz pierwszy Dzień Papieski zorganizowano w Polsce w roku
2001. Przebiegał on pod hasłem „Papież przełomów”. Kolejny Dzień
Papieski zorganizowano w roku 2002 - tym razem pod hasłem „Jan Paweł II - świadek nadziei”. W roku 2003 Dzień Papieski przebiegał pod
hasłem „Jan Paweł II - Apostoł Jedności”. W 2004 r. hasłem Dnia Papieskiego były słowa „Jan Paweł II - pielgrzym pokoju”. W 2005 r., po raz

pierwszy po śmierci Jana Pawła II, V Dzień Papieski został zorganizowany
pod hasłem „Jan Paweł II - Orędownik prawdy”. W 2006 r. przebiegał pod
hasłem „Jan Paweł II - Sługa miłosierdzia”, w 2007 r. - „Jan Paweł II obrońca godności człowieka”, w roku 2008 - „Jan Paweł II - wychowawca
młodych”, w roku 2009 - „Jan Paweł II - Papież wolności”, w roku 2010
- „Jan Paweł II - Odwaga świętości”. W roku 2011 r. Dzień Papieski obchodzono pod hasłem „Jan Paweł II - człowiek modlitwy”.
Modlitwa o kanonizację Bł. Jana Pawła II
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziekujemy Ci za to, że dałeś
Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska
dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając
się całkowicie Twemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego
zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,
o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie
rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVIII Niedziela Zwykła
14. października 2012
1.
W miniony czwartek uroczyście zainaugurowano Rok Wiary. W
Rzymie dokonał tego Ojciec św. Benedykt XVI, w Toruniu ks. bp Andrzej
Suski. W naszej parafii uroczysta inauguracja Roku Wiary (będzie) miała
miejsce podczas Sumy parafialnej o godz. 9.30.
2.
W Kościele w Polsce przeżywamy XII Dzień Papieski pod hasłem:
„Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Dziś młodzież kwestuje na rzecz papieskiego funduszu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który przeznaczony jest na
stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3.
Dziś obchodzą swoje święto nauczyciele, katecheci, wychowawcy.
Wesprzyjmy ich pracę modlitwą. Pozdrawiamy wszystkich pedagogów naszej parafii, dziękujemy Wam za wychowanie młodego pokolenia Polaków
i życzymy sukcesów wychowawczych i wdzięczności ze strony wychowanków.

4.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 15. października
św. Teresę od Jezusa, dziewicę i doktora Kościoła, we wtorek 16. października św. Jadwigi Śląskiej, jest to także rocznica wyboru Jana Pawła II, w
czwartek 18. października św. Łukasza Ewangelisty, jest to także dzień modlitw w intencji pracowników Służby Zdrowia, w sobotę 20. października
św. Jana Kantego, kapłana, patrona uczelni katolickich.
5.
W czwartek 18. października po Mszy św. wieczornej zapraszamy
przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz katechetów na spotkanie do plebanii w celu omówienia Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
6.
W piątek 19. października po wieczornej Mszy Świętej comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji o pokój.
7.
W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Pamiętajmy
w modlitwach o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy w różnych
warunkach politycznych i klimatycznych głoszą Chrystusowe Orędzie Zbawienia.
8.
W przyszłą niedzielę, 3. niedzielę miesiąca kolekta gospodarcza. W
ostatnim czasie udało się położyć na cmentarzu 320 m2 kostki brukowej,
zakończono prace przy elewacji wieży kościoła farnego oraz północnej połaci dachu kościoła szkolnego. W tym roku chcemy jeszcze dokończyć tzw.
przecierkę ostatniej, zachodniej ściany kościoła szkolnego.
9.
Także w przyszłą niedzielę 21. października o godz. 17.00 w Kaplicy
Krzyża św. spotkanie modlitewne Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
10.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcje związane z Tygodniem Miłosierdzia. Rozdaliśmy sto kilkadziesiąt bochenków chleba, do
puszek zebraliśmy 1183 zł. Przy tej okazji dziękujemy właścicielom piekarni „Krzyś”, Państwu Piersa za ofiarowane pieczywo na stół parafialny. „Bóg
zapłać”.
11.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
12.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Bogdan Stożyński, l. 69,
Henryk Zielecki, l.59. „Wieczny odpoczynek…
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Intencje Mszalne 15.10 – 21.10.2012 r.
+ Jadwiga Kucharczyk z racji imienin; Jan Kucharczyk
+ rodzice: Bożena i Andrzej Budka.
+ Jadwiga, Józefa, Franciszek, Władysław Szymborscy.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 29 greg.
+ Jan i Jadwiga Maćkowscy.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 32 rocz. ślubu.
REZERWACJA
+ Jadwiga Weiner – z racji imienin int. od córek z mężami i dziećmi.
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+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 30 greg.
O zdrowie i wypełnienie woli Bożej w życiu Doroty i jej rodziny.
+ Dariusz Burnicki – 8 r. śm.
+ Teresa Wilemska – 1 r. śm.
+ Marian Jasiński; zm. z rodziny.
+ Wiktoria Topolewska – 2 r. śm.
+ Helena w rocz. śmierci, Janina i Teofil Skonieczka.
+ Cecylia Kamińska.
+ rodzice: Wiktoria i Jan Grzymscy.
O szczęśliwą operację i zdrowie oraz wypełnienie woli Bożej dla Antosi.
+ Feliksa Smoczyńska
W dniu 18 – stych urodzin Miłosza Zwierzchlewskiego.
+ Paweł Skonieczka – 12 r. śm, Teresa Skonieczka; zm. rodzice.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Andrzeja w 26 rocz. ślubu z
prośbą o opiekę dla synów.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Jadwiga Tuptyńska 2 r. śm.
+ Jadwiga Wasiak z racji imienin; rodzice: Józefa i Dominik Lewińscy oraz bracia
Lewińscy; Władysław i Cecylia Zielińscy.
O Boże błog. o potrzebne łaski dla ks. Łukasza Skarżyńskiego z racji imienin – int
od Margaretki.
+ Jan Wiecierzycki jego rodzice, zm. z rodziny oraz Henryk.
+ Janina Stożyńska – 12 r. śm.
REZERWACJA
O zdrowie i wypełnienie woli Bożej w życiu Antosi.
+ Irena i Władysław.
+ Anna Piątkowska – popogrzebowa.
+ Jan Lubieniecki; rodzice Koziorzemscy; zm. z rodziny.
REZERWACJA
+ Regina Spychalska – 11 r. śm; Jan, Konrad Spychalscy.
+ Agnieszka Falkowska – 4 r. śm; Władysława, Maksymilian i Adam Czyszewscy.
O Boże błog. dary Ducha Św. i opiekę matki Bożej dla Urszuli – int. od przyjaciół.
+ rodzice: Irena i Edward Mechlin; siostra Danuta Mechlin.
+ Janina, Danuta, Czesław, Janusz Jastrzębscy; Jadwiga, Joachim, Jerzy i Piotr
Kozidzcy.
+ Irena Głuchowska – int. od koleżanki z pracy.
+ Barbara Szałwińska – int. od męża.
+ Zbigniew Małachowski; zm. rodzice.
+ rodzice: Wincenty – 20 r. śm. i Łucja Klafta.
+ Marian Kowalski – 4 r. śm.
+ Wiesław Kowalczyk – 2 r. Sm.
SUMA – ZA PARAFIAN
+ Anna, Stanisław Jeziorscy; Gertruda, Kunegunda Barbarczyk.
+ Irena Adelman – z okazji imienin.
Jubileusz 65 – lecia małż. pp. Urszuli i Jana Kołodzickich z prośbą o Boże błog. dla
całej rodziny.
REZERWACJA
+ rodzice: Genowefa – 3 r. śm i Józef Badaczewscy i ich rodzice.
+ Aniela Tuchewicz – 8 r. śm; zm. rodzice: Maria i Bazyli Kuczma; oraz
W intencji Bogu wiadomej z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny w dniu imienin i
urodzin.

