Xxx niedziela zwykła
28 PAZDZIERNIKA 2018 ROKU
1. Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice
różańcowe w łączności z Mszą Św. o godz.18:00.
Na wspólne odmawianie Różańca w tym tygodniu zapraszam klasy szkoły
podstawowej i gimnazjum w następującym porządku:
Szkoła Podstawowa:
Klasy I
poniedziałek i środę,
Klasa II
wtorek i poniedziałek,
Klasa III
wtorek i środę,
Klasa IV
poniedziałek i środę,
Klasa V
wtorek i środę,
Klasa VI
poniedziałek i wtorek,
Klasa VII
poniedziałek i wtorek,
Klasa VIII
poniedziałek i środę,
Gimnazjum:
Klasa III
wtorek i środę.
2. W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i
dzień wolny od pracy, dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku
niedzielnym.
3. Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za
zmarłych. O godz. 12:00 zgromadzimy się na cmentarzu, aby podczas Mszy Świętej i
procesji polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a
szczególnie naszych parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.
4. Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za
zmarłych.
5. W piątek, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Tego dnia zapraszam na Mszę Święte o
godz. 10:00, 17:00 i 18:00.
6. W tym miesiącu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym
czwartkiem i piątkiem miesiąca, ale zachęcam do przyjęcia Komunii Świętej
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek. Chorych z miesięczną
posługą sakramentalną odwiedzać będę w piątek w godzinach południowych.
Okazja do spowiedzi świętej – dwadzieścia minut przed każdą Mszą Świętą.
7. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych.
Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki:

żółte do MSZY ŚWIĘTYCH ZBIOROWYCH, (trzy Msze Święte Zbiorowe
w intencji zmarłych, których imiona i nazwiska wypiszemy na nich, będą
odprawione 2, 3 i 5 listopada o godz. 18:00),
białe na tzw. WYPOMINKI JEDNORAZOWE, które będą odczytywane w
6, 7 i 8 listopada podczas modlitwy różańcowej.
WYPOMINKI ROCZNE można zamawiać w Biurze Parafialnym lub po Mszy Św. w
zakrystii
8. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych na drodze do
świętości.

