Ogłoszenia parafialne
XXXI Niedziela zwykła 31.11.2021 r.
30 października 2021
W poniedziałek 1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 i 18.00,
pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Porządek Mszy św. na cmentarzach umieszczony jest w
gablotce i na stronie internetowej.
We wtorek 2.11 Wspomnienie Wszystkich Zmarłych, Msze św. o godz. 7,00, 10.00, 17.00 i o 18.00.
Procesja za zmarłych ze stacjami po Mszy św. o godz. 10.00 i o 17.00. We wtorek Biuro Parafialne
będzie nieczynne.
Decyzją Stolicy Apostolskiej odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych został przedłużony
na cały listopad. W tym celu należy będąc w stanie łaski uświęcającej pobożnie nawiedzić cmentarz
oraz odmówić modlitwę za zmarłych. Wymienianki można składać w zakrystii albo w biurze
parafialnym. Różaniec za zmarłych codziennie od 3.11 do 10.11 o godz. 17.30.
W I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań, o godz. 18.00 spotkanie SWP. W I piątek
miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI - VIII od
godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę księża udadzą się z Komunią św. do
chorych. Msza św. Fatimska o godz. 12.00, od 11.15 zapraszamy na rozważania różańcowe. W
przyszłą niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par które ślubowały w listopadzie na Mszy
św. o godz. 10.00.
Wszystkich Parafian zapraszamy na katechezy ewangelizacyjne dla dorosłych i młodzieży wyjątkowo
w tym tygodniu we wtorek i w czwartek o godz. 19.30 w salce w domu parafialnym.
W przyszłą niedzielę spotkania dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
w czasie Mszy św. o godz. 11.30. Przypominamy, że spowiedź św. w tygodniu i w niedzielę odbywa
się 15 min przed każdą Mszą św.
Ks. Biskup K. Włodarczyk zaprasza na Męski Różaniec w przyszłą sobotę 6.11 o godz. 10.30.
Rozpoczęcie na Starym Rynku, a zakończenie w Bazylice.
Dzisiaj gościmy przedstawicieli Fundacji św. Łazarza, którzy będą mówić o swojej działalności, po
Mszy św. będzie można wesprzeć ich działalność.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o ks. McGivneyu założycielu Rycerzy Kolumba, o
etapie parafialnym Synodu oraz relacja ks. Bpa Krzysztofa Włodarczyka z wizyty w Watykanie. Do
Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania na listopad, koszt 6,00 zł.
W zeszłym tygodniu zmarła śp. Brygida Rybicka l. 92, zamieszkała ul. Gościnna 3. Polećmy ją
Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

