Ogłoszenia parafialne
Uroczystość Wszystkich Świętych
31 października 2020

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych, ze względu na zamknięcie cmentarzy Msze
św. jak w każdą niedzielę, po Mszy św. o godz. 10.00 procesja za zmarłych.
Kościół daje nam możliwość uzyskania i ofiarowania za zmarłych odpustu zupełnego. Mogą go
uzyskać wierni, którzy są w stanie łaski uświęcającej, nawiedzą kościół, lub kaplicę publiczną 1
listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
Oprócz tego w dniach od 1 do 30 listopada, wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który ofiarowuje
się wyłącznie za zmarłych. W tym celu należy być w stanie łaski uświęcającej, pobożnie nawiedzić
cmentarz i odmówić, choćby w myśli, modlitwę za zmarłych.
W poniedziałek 2.11 wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, Msze św. o godz. 7,00, 10.00,
17.00 i 18.00. Procesja za zmarłych ze stacjami po Mszy św. o godz. 10.00 i 17.00. O godz. 18.30
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa przebłagalna za grzechy narodu prowadzona
przez Odnowę w Duchu Świętym.
W kościele wyłożone są druki na wymienianki jednorazowe i roczne, można je składać w zakrystii
albo w biurze parafialnym. Różaniec za zmarłych codziennie od 3.11 o godz. 17.30.
W środę nasza organistka p. Karolina obchodzi święto swojego patrona, dziękujemy jej za posługę w
naszej Parafii i polecamy św. Karolowi. W czwartek pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się o
powołania, w piątek 06.11, pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów kl. IV do VI
o godz. 16.00, dla kl. VII do VIII od 16.30, a dla klas ponadpodstawowych i dla dorosłych od 17.30. W
sobotę I sobota miesiąca. Różaniec o godz. 11.15, Msza św. Fatimska o godz. 12.00. Chorych
odwiedzamy jedynie na wezwanie.
W przyszłą niedzielę 8.11 druga niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Również w przyszłą niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na Mszy św. o godz. 10.00, par
które ślubowały w listopadzie.
Wszystkich mężczyzn naszej Parafii, którzy chcieliby bardziej włączyć się pełniej w duszpasterstwo
parafialne zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00.
„Środowisko dialogu”, w tym duchu zapraszamy młodzież akademicką i pracującą na spotkania w
środę po Mszy św. o godz. 18.00. Osoby, które chciałyby włączyć się w wolontariat (zakupy dla osób

starszych) prosimy o kontakt w zakrystii.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Genowefa Dubińska l. 73, zamieszkała ul. Chałubińskiego 3 oraz śp.
Stefan Fabisiak l. 84, zam. ul. Zarembiny 25. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz
Panie…

