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31 niedziela – 30 października 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Jutro - w poniedziałek - kończymy nabożeństwa październikowe. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy gorliwie na nie uczęszczali. Dziękujemy szczególnie dzieciom i
prosimy, aby w dniu jutrzejszym (lub dzisiejszym, jeżeli wyjeżdżają) przyniosły swoje
wyklejanki i przekazały je tym paniom, które cały miesiąc rozdawały im karteczki. My
przeglądniemy te wyklejanki, podliczymy i oddamy dzieciom razem z nagrodami w
najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00.
2. We wtorek 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy jak
w każdą niedzielę. W środę Dzień Zaduszny. Przypominamy, że wierni, którzy w dniach 1 i 2
listopada nawiedzą kościół, mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych.
Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić modlitwy
Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwę w intencji Ojca św. oraz w razie potrzeby odbyć spowiedź
sakramentalną i przyjąć Komunię św. Odpust zupełny można zyskać także w dniach 1-8 listopada za
pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę się za zmarłych.

3. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w naszym kościele za zmarłych, czytając
wypominki o godz. 17.30, natomiast po mszy św. wieczornej odmówimy w ich intencji
Różaniec. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są karteczki, na których można zapisywać
imiona zmarłych i przynieść je do zakrystii. Zachęcamy was bardzo do gorliwej modlitwy
za waszych bliskich zmarłych, aby pamięć o nich nie ograniczała się tylko do lampki
zapalonej na grobie, ale przede wszystkim uwidaczniała w niesieniu pomocy zmarłym
poprzez modlitwę, bo tak naprawdę tylko modlitwa jest dla nich miłym i owocnym darem.
4. W tym tygodniu przypadają także dni odnowy religijnej: Pierwszy czwartek, piątek i
sobota miesiąca. W piątek wizyty domowe u chorych od godz. 9.00. Dodatkowa Msza
św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź pierwszopiątkowa pół godziny przed Mszą św.
W sobotę wieczorem nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, z odmówieniem Różańca i
15-minutowym rozmyślaniem. Zachęcamy do praktykowania także pierwszych sobót.
5. W przyszłą niedzielę: o godz. 8.00 Msza św. w int. Rodziny Żywego Różańca i zmiana
Tajemnic.
6. Ogłoszenie o. Sebastiana dotyczące lektorów i kantorów ……
Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia

