XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 listopada 2017
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego:
Umiłowani Diecezjanie!
W sobotę, 11 listopada br., zapraszam Was do Świątyni Opatrzności Bożej na uroczystości związane z
obchodami Święta Niepodległości. Świątynia Opatrzności Bożej jako Wotum Narodu jest szczególnym
miejscem do przeżywania tego rodzaju uroczystości.
Obchody rozpoczniemy Mszą Świętą, która zostanie odprawiona o godzinie 9.00, w obecności
przedstawicieli Episkopatu Polski i najwyższych władz państwowych. Podczas Eucharystii odmówimy Akt
Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej oraz podziękujemy Bogu za wolność i niepodległość, prosząc
Go o dalszą opiekę nad naszą Ojczyzną.
Zapraszam także na koncert – Mszę F-dur Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, który rozpocznie się o
godz. 20.00. Wystąpią wybitni polscy artyści, w tym: Małgorzata Walewska i Andrzej Lampert, a także polskie
cenione orkiestry symfoniczne i chóry. Dyrygować będzie Pedro Amaral – dyrektor artystyczny Filharmonii
Lizbońskiej.
Niech nasza obecność w Świątyni Opatrzności Bożej będzie wyrazem dziękczynienia Bogu za dar odzyskanej
wolności. Wszystkim z serca błogosławię.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

1. Przypominamy, że do 8 listopada włącznie, można ofiarować odpust zupełny w intencji zmarłych
za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy (choćby myślnej) za zmarłych.
2. Wypominki roczne będą odczytywane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca 45 minut przed Mszą
św. o godz. 9.00, która będzie sprawowana w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach
parafialnych.
3. W przyszłą niedzielę 12 listopada po Mszy św. o godz. 10.30 w dolnym kościele spotkanie z
dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i ich rodzicami.
4. Także w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia.
5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek z okazji IX Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
6. Zapraszamy (szczególnie mężczyzn) na próby chóru parafialnego pod dyrekcją naszego Pana
organisty we czwartki po mszy świętej o godz. 18.00.
7. W związku z debatą, jaka odbywa się w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, Prezydium
Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie o poparciu obywatelskiej inicjatywy Związku
Zawodowego „Solidarność”. Pełen tekst oświadczenia jest dostępny na naszej stronie
internetowej.
8. Na szczeblu diecezjalnym rozpoczęły się przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie,
które odbędą się w styczniu 2019 roku. Ze względu na odległość i związany z tym wysoki koszt
podróży planujemy zorganizowanie przynajmniej jednej grupy z naszego dekanatu.
Zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółowych informacji do zakrystii lub kancelarii.
9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do domu Ojca †Krystyna Wiśniewska.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

