OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 października – 6 listopada A.D. 2016.
1.

Dziś gościmy pośród nas o. Kazimierza Tyberskiego, oblata Maryi Niepokalanej, który
głosi nam słowo Boże na temat misji świętych. Po Mszach świętych będzie możliwość
nabycia kalendarzy o tematyce misyjnej na rok 2017.

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

o 17:15.
3.

Zapraszamy wszystkie dzieci na „Bal Świętych”, który odbędzie się jutro w godz. 16:00 –
18:00 w domu katechetycznym. Należy przebrać się za dowolnie wybranego świętego
lub anioła. W ten wieczór bardzo mocno wkrada się, również w naszym kraju, pogański
zwyczaj Halloween. Dlatego bardzo mocno zachęcamy i proponujemy dzieciom chrześcijańską alternatywę dobrej zabawy, która ma zachęcać do świętości.

4.

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

5.

Uroczyste nabożeństwo za zmarłych odprawimy we wtorek 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.

6.

We wtorek o godzinie 19:30 zapraszamy młodzież – począwszy od klasy 3. gimnazjum –
na Mszę św. do kaplicy cmentarnej.

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. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 7 listo-

pada na godzinę 19:00 do domu katechetycznego.
14. Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnie-

nie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października.
15. Kancelaria jest czynna:

- czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
Sprawy przedmałżeńskie: w czwartek od 19:00 do 20:00.
16. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Franciszek leci do Szwecji, aby wspólnie z

luteranami rozpocząć ekumeniczne obchody 500-lecia reformacji. To nie będzie świętowanie rozłamu w Kościele zachodnim, ale upamiętnienie wydarzeń sprzed wieków. W
duchu pokuty. | Jakie życie, taki pogrzeb. Nie tylko życie zmarłego. To, w jaki sposób żegnamy naszych najbliższych, jest również lustrem naszej wiary lub niewiary w życie po
życiu. | Diabeł boi się pokory o. Matteo da Agnone. Ten zakonnik, choć umarł 400 lat
temu, nadal egzorcyzmuje.
17. 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.
18. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Kolekta w przyszłym tygodniu będzie przezna-

czona na Stolice Apostolską.

