OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Wszystkich Świętych –1.11. 2015 r.

1. Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych.

Msze św. o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.30 i 20.00.
Nie ma Mszy św. o godz. 15.30
Od dzisiaj godz. 12.00 do jutra godz. 24.00 we wszystkich kościołach oraz kaplicach, ci,
którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny dla jednego zmarłego,
jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom Boży i zmówią „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w
Boga”.

2. W poniedziałek - Dzień Zaduszny.
Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 i 20.00. Podczas Mszy św. o godz.
20.00 będziemy modlić się za naszych drogich zmarłych, szczególnie tych, którzy w
ostatnim roku odeszli do wieczności. Będą przygotowane świece; pragniemy je zapalić
każdemu zmarłemu, dlatego prosimy przedstawicieli rodzin zmarłych, których imiona będziemy
wyczytywać, o zapalenie świecy.
3. W piątek i w sobotę odwiedzimy chorych z Komunią św. Okazja do spowiedzi św.
każdego dnia przed Mszą św. oraz w piątek od 15.30
W pierwszy piątek miesiąca Msza św. dla dzieci o godz. 17.00
4. Do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu
oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni
zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi
na cmentarzu „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach
wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.
5. Różaniec za naszych zmarłych, połączony z wymieniankami - od wtorku do piątku
o godzinie 18.00. Jednorazowe wymienianki można składać do skarbony umieszczonej
przy obrazie Miłosierdzia Bożego.
6. Wymienianki roczne prosimy zgłaszać w zakrystii oraz w biurze parafialnym.
7. W sobotę spotkania z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św.
Grupa I – godz.10.30, grupa II – godz.11.30
8. W przyszłą niedzielę po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas będzie sprzedawał rogale
marcińskie.
9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas drugich gimnazjum odbędzie się w salce
Jana Pawła II we wtorek o godz. 19.15. Prosimy przynieść książeczki rozdawane na
poprzednim spotkaniu.
10. W dniach od 2 do 9 listopada przed obrazem św. Józefa będzie wystawiony kosz, do
którego prosimy wkładać produkty żywnościowe dla potrzebujących wsparcia. Zespół
Caritas serdecznie dziękuje za zrozumienie i pomoc.
11. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po rannej Mszy św.
14. Wyniki liczenia z ubiegłej niedzieli: we Mszach św. uczestniczyły 3282 osoby, w tym
2073 kobiety i 1209 mężczyzn. Do Komunii św. przystąpiły 1403 osoby.
15. W drugiej połowie tygodnia planowane są prace związane z rozbiórką magazynu
budowlanego.

