Ogłoszenia parafialne
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada 2015 roku
1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. O g. 1400 rozpocznie się w kościele
procesja na cmentarz ze stacjami a po niej Msza Święta na cmentarzu około g. 15 00. W czasie
procesji odmawiać będziemy Różaniec za zmarłych. Przez cały dzień zbierane są na cmentarzu
ofiary do puszek które będą przeznaczone na remont cmentarza. Pojawią się też na cmentarzu
wolontariusze, którzy zbierają datki na ratowanie mogił Polaków za wschodnią granicą. Nie będzie
dziś Mszy św. o godz. 1800. Od dzisiaj aż do 8 listopada, można każdego dnia uzyskać 1 odpust
zupełny dla konkretnego zmarłego pod zwykłymi warunkami dodając warunek – nawiedzenie
cmentarza.

2. Największym darem dla naszych zmarłych są nasze modlitwy zanoszone w wypominkach
listopadowych. Pod chórem są wyłożone karteczki wypominkowe, które proszę wypełnione składać
w zakrystii. Od jutra do 11 listopada, będziemy o g. 1730 odmawiać Koronkę do Bożego
Miłosierdzia z wypominkami za zmarłych podanych na kartkach. Za ofiary złożone przy tej okazji
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Plan czytania wypominek wg ulic jest wywieszony w gablocie.
Przez cały miesiąc, za polecanych zmarłych, codziennie będzie odprawianych 24 Msze św. w
kościołach Pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana w naszym kościele. Z racji
Uroczystości, spotkanie Wspólnoty Modlitewnej i wymiana tajemnic Różańcowych, przeniesiona
jest na nast. niedzielę po Mszy św. o godz. 1230 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. W zeszłym roku
koszt wywozu śmieci za październik i listopad wyniósł ok. 20 tys. złotych, które moglibyśmy
wykorzystać na inny cel. Może więc warto zabierać śmieci do przydomowych śmietników, za które
i tak są wyznaczone stałe stawki?

3. W środę 4 listopada wspominamy w Liturgii św. Karola Boromeusza, biskupa. Jest to Patron
Ks. Karola Burbana. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w int. Ks. Karola w środę o godz. 800 i o g.
1800.

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W
czwartek – w modlitwach pamiętajmy o powołaniach do kapłaństwa i życia zakonnego; w piątek od
g.900 udamy się do naszych chorych; Sakrament pokuty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trakcie
adoracji Najświętszego Sakramentu od. g. 1700. A w sobotę zapraszamy na Msze Świętą na g. 800 w
intencji członków KWC, ich rodzin i uzależnionych, która zakończy się adoracją Najświętszego
Sakramentu, a potem spotkanie w salce świętej Rodziny.

5. W każdy piątek zapraszamy na g. 1900

na adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną

indywidualnym błogosławieństwem.

6. Odbędzie się u nas zbiórka elektro-śmieci we wtorek 3 listopada przez cały dzień. Każdy oddany
sprzęt elektryczny jest wsparciem dla misjonarzy – dla Kościoła w potrzebie. Sprzęt składamy we
wtorek na placu przy kancelarii, obok bramy przy siatce.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Z okazji imienin
składamy wszystkim Wiernym najlepsze życzenia błogosławieństwa, świętości i radości oraz
zdrowia duszy i ciała.
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