XXXII. Niedziela Zwykła: 12 - 18 listopada 2018 roku
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† Mieczysław Stajszczak – 10. rocznica śmierci
† Marianna Tabaczyńska – od córki Haliny z rodziną
† Kazimierz Szymanowski – od kuzyna Bogdana z rodziną
† Mirosław Jóźwiak – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Edmund Ozorowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Henryk Stężewski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Zbigniew Lewandowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Wacława Kazubowska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Danuta Dziennik – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Dorota Szutkowska – od cioci Zofii z rodziną
† Leszek Nowakowski – od rodziny Zientarskich
† Marianna Roszak – 39. rocznica śmierci; † Edmund i Franciszek Roszak; †
Helena, Mariola, Franciszek Kowalewscy; † Wanda i Stanisław Smółka i zmarli
z ich rodzin – od rodziny
† Stefania Wilińska – od Genowefy Kolczyńskiej z rodziną
† Gotfryd Hanzlik – od rodziny Gąsiewskich
† Helena Znamirowska – od rodziny Wagów i Lewandowskich ze Skalmierowic
† Zygmunt Kwiatkowski – od wnuczki Moniki z rodziną
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marianny i Kazimierza z okazji 48. rocznicy
ślubu
† Jan Rojanek – od rodziny Drożdż
† Stefania Wilińska – od córki Małgorzaty z rodziną
† Janina Sawicka – od wnuczki Agnieszki z rodziną
† Kazimierz Majewski – 8. rocznica śmierci – od żony i córek
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marii i Władysława
† Szymon Kozłowski – od rodziny Stefańskich i Sobich
† Czesław Szwedek – od rodziny Cholewów z Kruszwicy
† Teresa Dragon – od męża i córek z rodzinami
† Leszek Nowakowski – od wnuczki Emilii z rodziną
† Aleksander Gertz – od chrześniaka Remigiusza z rodzicami z Dziarnowa
† Genowefa Płocek – od Bogdany, Łukasza i Błażeja Niewiadomskich
† Magdalena Kuś – 1. rocznica śmierci
† Helena Znamirowska – od córki Marii z rodziną
† Danuta Banaszak – od córki Małgorzaty z rodziną
† Genowefa Płocek
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandy z okazji 82. rocznicy urodzin
† Marian i Helena Kiermasz – od syna z rodziną
† Henryk Zimmer – 1. rocznica śmierci – od żony
† Janina Kaźmierska – 16. rocznica śmierci – od córki
† Anna Maćkowska – 8. rocznica śmierci – od córki
Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji
† Jarosław Safian – od żony z synem i mamą
† Grzegorz Mierzejewski – 28. rocznica śmierci; oraz zmarli z rodziny
† Leszek Nowakowski – od chrześniaczki Darii z rodziną
† Stanisława i Jan Szymczakowie
oraz zmarli z rodziny Szymczaków i Gasińskich
Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro!
MOJA OJCZYZNA
Co mi w mym życiu najświętsze w
świecie,
Cudne jak wiosna, wonne jak kwiecie,
To polska ziemia, krwią, łzami żyzna
Moja Ojczyzna.
Czego pilnować, jak relikwii,
I bronić muszę, gdy ręce czyje
Sięgną po ojców moich spuściznę,
Mojej Ojczyzny.
O, ziemio czarna, ziemio Witosów,
Ziemio Mickiewiczów, Ziemio Bartoszów,
Że cudna ona, każdy mi przyzna,
Moja Ojczyzna.
Z kim się podzielę bólem i łzami,
Zarobkiem moim i zaszczytami,
Krwią moją, sercem i krwawą blizną,
Z moją Ojczyzną.

(S. Komoniewski)
MSZE ŚW.
Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00; soboty: 8.00 i 18.00.
Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 18.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim).
BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50, czwartek: 18.30-19.30, sobota:11.00-12.00.

Św. Marcin
patron ludzi wolnych
11
listopada
obchodzimy
najważniejszą
państwową
uroczystość:
Narodowe
Święto
Niepodległości. W tym roku jest ono
szczególne z powodu 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Przed II
wojną światową było ono obchodzone
tylko dwa razy – w 1937 i 38 r. Miało
ono
również
bogatą
oprawę
liturgiczną. Wznowiono jego obchody
dopiero w 1989 r.
Dzień ten w Kościele katolickim
dedykowany jest w liturgii świętemu,
którego można nazwać patronem
ludzi wolnych. Św. Marcin z Tours
(316-397), bo o nim mowa, przyczynił
się w IV stuleciu do tego, by o
chrześcijanach zaczęto mówić jako o ludziach w pełni wolnych. Jako
rzymski żołnierz sprzeciwił się bowiem zabijaniu. Nie chciał walczyć.
Był uzbrojony tylko w krucyfiks. Ponadto zasłynął jako człowiek, który
na co dzień realizował przykazanie miłości Boga i bliźniego. Do rangi
symbolu urosło wydarzenie, kiedy jeszcze jako rzymski legionista
podzielił się połową swego płaszcza z człowiekiem nieposiadającym
ubrania. Innymi słowy, gestem tym odpowiedział na Chrystusowe
wezwanie, żeby nagich przyodziać. Św. Marcin jest też przykładem
człowieka będącego wiernym swoim przekonaniom religijnym. Owa
głęboka wiara, wraz z chrześcijańską pokorą, sprawiły, że wybrano go
nawet biskupem. W tym szczególnym dniu, również przez
wstawiennictwo św. Marcina z Tours, polecajmy w naszych
modlitwach tych wszystkich, dzięki którym możemy dziś cieszyć się
wolnością. 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę nie
może przejść bez echa w naszych umysłach i sercach.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 32. Niedziela Zwykła – 11 listopada 2018 roku
1. Obchodzimy dzisiaj 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Msza św. w naszej
parafii o godzinie 9.30 będzie/była sprawowana w intencji naszej Ojczyzny oraz za
wszystkich, którzy oddali za nią swoje życie. Msza św. w kościele Zwiastowania NMP pod
przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia o godzinie 10.30. Po Mszy św. w kościele
Zwiastowania NMP przejście pod pomnik Powstańców Wielkopolskich gdzie odbędzie się
manifestacja patriotyczna.
2. Za przyczyną św. Marcina z Tours modlimy się dzisiaj także w intencji ks. Marcina
Łojko i ks. Marcina Przybylskiego z okazji ich imienin. Wspólna modlitwa w ich intencji na
Mszy św. o godzinie 9.30 i 12.30.
3. Ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. Serdeczne Bóg
zapłać za wszystkie ofiary.
4. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych.
5. W poniedziałek zapraszamy dzieci na spotkania z Siostrą Dominikanką Angelą.
Spotkania będzie o godzinie 17.00 w bibliotece.
6. Duszpasterstwo Młodych DOMino zaprasza na spotkanie „Teologia przy kawie” w piątek
o godzinie 19.00 na plebanii.
7. W sobotę 17 listopada przypada w naszej parafii drugi dzień całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu w ramach całodziennych adoracji w naszej Archidiecezji.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja w naszej kaplicy od
godziny 8.30 do 17.00. W naszej parafii całodzienna adoracja jest codziennie, jednakże
zapraszamy szczególnie w sobotę, aby modlitewnie łączyć się z naszym Kościołem
diecezjalnym.
8. Kandydatów do bierzmowania z grup: św. Jana Chrzciciela, św. Wojciecha, św. Jacka
Odrowąża i św. Urszuli Ledóchowskiej zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę 14
listopada o godzinie 18.45 do kaplicy. Kandydatów z grup: św. Filipa Nereusza, św. Jana
Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny w czwartek 15 listopada o godzinie 18.30 do kaplicy.
Wszystkie grupy prosimy o zabranie Nowego Testamentu i wypełnionych materiałów z
poprzedniej katechezy.
9. Kurs przedmałżeński w przyszłą niedzielę 18 listopada o godzinie 19.00 w kaplicy. W
dzisiejszą niedzielę kursu nie ma.
10. W tym roku mija 25. rocznica powstania Stowarzyszenia Wspierania Powołań
Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z tego tytułu w przyszłą sobotę 17 listopada 2018
r. w Gnieźnie odbędą się główne uroczystości rocznicowe. Wyjazd do Gniezna autokarem
sprzed plebanii Parafii Chrystusa Miłosiernego o godzinie 8.oo powrót do godziny 17.oo.
Zapisy w parafii Chrystusa Miłosiernego u ks. kan. Pawła Kowalskiego. Zapraszamy
szczególnie członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w tych uroczystościach.
11. W przyszłą niedzielę 18 listopada będziemy gościli w naszej parafii Ojca Oblata z
Laskowic, który wygłosi homilie oraz tradycyjnie będzie rozprowadzał kalendarze oblackie.
Ofiary za kalendarze przeznaczone są na dzieła prowadzone przez Ojców Oblatów, którzy
przez wiele lat byli kustoszami Sanktuarium w Markowicach.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie Przewodnika Katolickiego, w
którym znajdziemy kilka ciekawych artykułów z okazji 100-lecia niepodległości. Jest także
dwumiesięcznik Misyjne Drogi.
13. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Marię Wiśniewską oraz Marię Cieślę. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie!

