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XXIX NIEDZIELA ZWYK£A

20 paŸdziernika 2019

Niedzielne czytania:
I - Wj 17,8-13; II - 2 Tm 3,14 - 4,2
Ewangelia (Łk 18,1-8):

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść
o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:
„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie
bal i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście
żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą:
«Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez
pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie:
«Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam
wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na
ziemi, gdy przyjdzie?”.
Czasem trzeba bólu kolan... Bóg pozwala na to nie dlatego, by nas upokorzyć, ale by skruszyć pancerz naszego serca, który niepostrzeżenie narasta... Błogosławiony, kto znajdzie w sobie dość odwagi, by go odrzucić. Wstanie z kolan innym człowiekiem.

NIEDZIELA

MISYJNA

Ofiary zbierane
podczas Mszy św.
- na cele misyjne

Za tydzień
możliwość zakupienia
Kalendarza misyjnego 2020

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza
modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej - przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami.
2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.00. Bezpośrednio po różańcu wieczorna
Msza św.
3. Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny., na jego zakończenie tj. za tydzień będziemy gościć Oblatów Maryi Niepokalanej z Laskowic Pomorskich ze Słowem Bożym i kalendarzami misyjnymi na 2020 rok.
4. W tym tygodniu patronują nam:
22 X - św. Jan Paweł II (1920-2005), pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej.
23 X - Św. Józef Bilczewski (1860 -1923), arcybiskup lwowski,w duchu nauczania Piusa X
zbliżał wiernych do Eucharystii, częstej Komunii św., pobożnego uczestniczenia we Mszy św.
24 X - Św. Antoni Maria Claret (1807-1870), założyciel Zgromadzenie Misjonarzy Synów
Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy (klaretynów).
5. Tydzień temu, w Dniu Papieskim, zebraliśmy do puszek na Fundusz DZIEŁO NOWEGO
TYSIĄCLECIA 860 zł. Bóg zapłać.
6. Zbliża się listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych. Porządkując groby pomyślmy, czy
mamy opłaconą dzierżawę miejsca. Po upływie 20 lat od pogrzebu, jeśli nie wniesiemy opłaty
na kolejne lata, oznacza to, że rezygnujemy z tego miejsca. Postawiony nagrobek oraz dbałość
o miejsce nie mają wpływu na czas dzierżawienia miejsca. Nowe pochówki na naszym cmentarzu są realizowane wyłącznie z wykorzystaniem miejsc nieopłaconych.
7. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w kościele o godz. 7.30, 9.30 i 11.30 - nie
będzie wieczornej Mszy św.! Na naszym cmentarzu (ul. Marulewska) procesja za zmarłych i
Msza św. o godz. 14.00.
8. Imiona na tzw. wymienianki (odczytywane w tym roku od 4 do 8 XI) będziemy zapisywać
w niedzielę 27 października i 3 listopada po każdej Mszy św. w kruchcie kościoła, a w tygodniu w zakrystii i Biurze Parafii.
9. RÓŻANIEC MŁODYCH w ciekawej oprawie muzycznej i z rozważaniami z życia młodzieży
w kościele Świętego Krzyża 24 października (czwartek) o godz. 19.00.
10. Wszystkich, którym nie są obojętne sprawy polskich rodzin zapraszamy do Gniezna na
festyn ewangelizacyjny 26 października w godz. 17.00-20.00 (hala widowiskowo-sportowej
GOSiR ul. Sportowa 3). Wstęp wolny. Więcej informacji na www.radoscmilosci.org
11. Wspólnota Koinonia Jan Chrzciciel oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza
dzieci w przedziale od 5 do 12 lat na BAL ŚWIĘTYCH 31 października (czwartek) o godz.
17.00 do Młodzieżowego Domu Kultury „Pszczółka. Dzieci przebierają się za anioła lub ulubionego świętego. Bezpłatne bilety/wejściówki dostępne w zakrystii kościoła Św. Królowej
Jadwigi (Rąbin) oraz u ks. Pawła Wilczewskiego, tel. 783 571 158, email: paul.wilczewski@gmail.com.
12. Propozycje rekolekcji w listopadzie, w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie,
podane są na plakacie a szczegóły na stronie: www.cef.gniezno.pl
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

