XXX Niedziela w ciągu roku – 28.10.2018r.
1. Do środy trwa październik - Miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam na Nabożeństwa różańcowe jutro o
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

godz. 17.30. Dzieci swoje ostatnie Nabożeństwo będą miały we wtorek o godz. 16.30.
Z tyłu kościoła znajdują się kartki wypominkowe. Proszę o czytelne wypisywanie imion i nazwisk osób, za
które będziemy się modlili w miesiącu listopadzie.
Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek na Misje. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
W dzisiejszą niedzielę zamiast biuletynu jest rozprowadzamy Parafialnik, który znajduje się na ławce z tyłu
kościoła. W czasopiśmie znajdują się ważne informacje dotyczące przyjmowania sakramentów.
Jutro o godz. 17.30 Nabożeństwo Wypominkowe. Wieczorna Msza święta będzie odprawiona za zmarłych z
wypominek rocznych.
W środę 31 października o godz. 16.30 Mszą Świętą w Naszym Kościele rozpocznie się Bal Wszystkich
Świętych. Zachęcamy do przebierania się – tylko za świętych lub aniołów. Zakończenie Balu około 19.00 w
Domu Parafialnym.
W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w kościele o godz. 7.00,
9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Na cmentarzu Msze Święte o godz. 11.00 i o godz. 14.00. O godz. 13.30
rozpoczniemy procesję od bram cmentarza w kierunku krzyża. Przy wejściu głównym na cmentarz będą stali
klerycy, u których będzie można złożyć wypominki. Przypominam, że Uroczystość Wszystkich Świętych
jest świętem nakazanym, w które każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej. O godz. 19.30
będzie modlitwa różańcowa na cmentarzu prowadzona przez młodzież pod przewodnictwem ks.
Przemysława.
W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze Święte w kościele o
godzinie 7.00, 12.00 za zmarłych z wypominek, 16.00 na cmentarzu i o godz. 18.00. W kościele o godz. 11.30
i o godz. 17.30 Nabożeństwo Wypominkowe. Księża będą odwiedzali chorych. W tym dniu nie będzie
czuwania modlitewnego.
W Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunki
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w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Każdego dnia oktawy można uzyskać odpust zupełny za
jednego zmarłego.
W sobotę czuwanie Fatimskie o godz. 11.00 i Msza Święta o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
W miesiącu listopadzie (od soboty 3.11) Nabożeństwa Wypominkowe w kościele codziennie o godz. 17.30.
W niedziele miesiąca listopada spotykać się będziemy na modlitwie Różańcowej na Naszym Cmentarzu o
godz. 15.00.
Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne od poniedziałku do środy od godz. 16.00-17.30. Intencje mszalne
możemy zamawiać także w zakrystii. W uroczystość Wszystkich Świętych Biuro Parafialne będzie nieczynne.
Prasę katolicką możemy odebrać w zakrystii.
W niedzielę 4 listopada taca przeznaczona będzie na inwestycje w Naszej Parafii. W minionym tygodniu
wymieniono okna siłowni, która będzie remontowana zimą. Trwa przeprojektowanie łącznika pomiędzy
Plebanią a Domem Parafialnym.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze i inne uroczystości rodzinne
składamy serdeczne życzenia. Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.
W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Joannę Tokarek. Módlmy się
za zmarłą parafiankę: wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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