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Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 i o 18.00,
pozostałe Msze św. wg. porządku niedzielnego. Godziny Mszy św. na cmentarzach umieszczone są w
gablotce i na stronie internetowej Parafii.
Kościół daje nam możliwość uzyskania i ofiarowania za zmarłych odpustu zupełnego. Mogą go
uzyskać wierni, którzy 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 pobożnie nawiedzić cmentarz i odmówić, choćby w myśli, modlitwę za zmarłych.
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.
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 w czasie Mszy św. o godz. 10.00, par które ślubowały w listopadzie.
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.

