OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 października – 5 listopada, A.D. 2017.
1.

Dziś po Mszach świętych można zaopatrzyć się w kalendarz misyjny na nowy rok – jest
to też okazja wsparcia dzieła misyjnego Kościoła.

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, dziś o godzinie 17:00 oraz jutro

i we wtorek, o 17:15.
3.

We wtorek 31 października zapraszamy wszystkie dzieci na „Bal Świętych”. Należy
przebrać się za dowolnie wybranego świętego lub anioła. Chcemy ucieszyć się zarówno
z obecności naszych Patronów w niebie, jak i zobaczyć na nowo nasze wezwanie do
świętości, które przecież nie jest uciemiężeniem, ale radością i szczęściem. Dlatego bardzo mocno zachęcamy i proponujemy dzieciom dobrą, chrześcijańską zabawę, która ma
zachęcać do świętości.
Rozpoczniemy w tym roku od Mszy św. szkolnej o 16:30 w kościele. Następnie – zabawa
w domu katechetycznym do godziny 19:00. Jeżeli jakieś dziecko nie miałoby przebrania,
to będzie możliwość przebrania się przed samą zabawą w domu katechetycznym.

4. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek o 19:00

w kościele.
5.

W środę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy o obowiązku
uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii. Msze święte w naszym kościele odprawiamy
w porządku niedzielnym.

6.

Uroczyste nabożeństwo za zmarłych odprawimy w środę o godzinie 16:00. Rozpoczęcie
w kościele, następnie procesja i modlitwa za zmarłych na naszym cmentarzu. O godzinie
18:00 w kościele odprawimy Mszę świętą za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

7.

Od popołudnia Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny można zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych pod zwykłymi warunkami, tzn.: stan łaski
uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, nawiedzenie kościoła, modlitwa „Ojcze
nasz”, „Wierzę” oraz dowolna modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.
Kto w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych, może zyskać odpust zupełny dla dusz cierpiących w czyśćcu. W pozostałe dni roku możemy
w ten sposób zyskać odpust cząstkowy dla dusz czyśćcowych.

8.

W pierwszym tygodniu listopada odprawiamy nabożeństwa różańcowe za zmarłych zalecanych – o godzinie 17:15. Codziennie też w tych dniach będzie odprawiana w intencji
zmarłych Msza święta. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami naszych drogich zmarłych można składać w zakrystii. Zalecki za zmarłych będzie też można złożyć we wtorek
na cmentarzu, przed kaplicą cmentarną.

9.

W 1. czwartek zapraszamy na Eucharystię w intencji powołanych, na godzinę 18:00;
w 1. piątek o 7:00 – na Eucharystię w intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa;
w 1. sobotę zaś o 8:00 msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

10. W czwartek o 20:00 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia

w intencji członków Szkoły Nowej Ewangelizacji. O godzinie 19:00 – wspólna modlitwa
i przygotowanie liturgii.
11. Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę

od godziny 9:00. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
12. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sa-

kramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
13. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny łą-

czy myśl o tych, którzy dotarli już na drugi brzeg, za linię śmierci. Wyznajemy w te dni
prawdę o solidarności żywych i umarłych. Kościół walczący (ziemski), triumfujący (niebo)
i cierpiący (czyściec) to naczynia połączone. | Dzięki listom św. Teresy z Ávili łatwiej zrozumieć, że świętość nie jest czymś oderwanym od życia, ale rodzi się właśnie w codzienności – przeżywanej w łączności z Panem. | Muzyka i śpiew liturgiczny mają moc. Mogą
otworzyć niebo lub… odstraszyć od Kościoła. Instrukcja episkopatu dotycząca muzyki
kościelnej nie pozostawia wątpliwości: mamy do odrobienia poważne zadanie domowe.
15. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
16. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
17. Policja apeluje o ostrożność w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, zwłaszcza

w kwestii zamykania mieszkań i zwracania uwagi na obecność obcych osób w klatkach
schodowych, oraz pilnowania torebek i kieszeni w miejscach większych skupisk ludzi.

