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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Do wtorku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o godz. 1715. Od czwartku,
będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których
wypisaliśmy, bądź jeszcze wypiszemy, na kartach wspominkowych, o godzinie
1700. Modlitwie towarzyszyć będzie rozważanie tajemnic różańcowych.
2. Serdecznie zapraszamy na „IV Noc Świętych”, która odbędzie się w naszym
dekanacie we wtorek, 31 października. Rozpocznie się Mszą św.
w Parafii NMP Królowej Pokoju u Ojców Oblatów na Popowicach o godz.
1800, następnie przejdzie procesja z relikwiami świętych i błogosławionych do
Parafii św. Jadwigi na Kozanowie. W drodze modlitwa za miasto i za nasze
parafie. Zabieramy ze sobą świece, a dzieci zachęcamy do przebierania się za
ulubionego świętego.
3. Serdecznie zapraszamy w poniedziałek do kaplicy o godz. 19.00 na kolejne
spotkanie z cyklu "Odkryj na nowo smaki wiary". Materiały do rozważań i
pracy własnej można nabyć w kawiarence.
4. W środę - uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw
za zmarłych. Porządek Mszy Świętych niedzielny z wyjątkiem godz. 1600.
Zapraszamy w tym dniu na Nieszpory za zmarłych o godz. 1730.
5. W czwartek, 2 listopada – wspomnienie Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny.
Msze Święte w naszym kościele o godz. 630, 900 i 1800. Msza św. o godz. 900
będzie odprawiona w kościele.
6. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 930 gościć będziemy ks. Biskupa z
Aleppo Georgeza Abou Khazen. Przyjedzie do nas, aby podziękować za akcje
pomocy dla chorych i cierpiących w Aleppo. Z wielką radością informuję, że
zebrano kwotę ponad 1 ml zł. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy.
7. Odpusty za zmarłych:
- wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą
się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten
w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe dni roku cząstkowy. Jest
to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej
duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
- wierni, którzy odwiedzą kościół parafialny w celu przyjścia z pomocą duszom
zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; stan laski uświęcającej,

Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten
można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na
trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno
Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do
zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej
dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.
8. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
- w czwartek poza modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach o godz.
1700, pomodlimy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy
towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów
oraz o nowe powołania do służby Bożej podczas nabożeństwa
eucharystycznego o godz. 1830;
- w piątek po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa;
spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 1630.
- w sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św.
wieczornej.
9. Koperty wypominkowe są do wzięcia z balasek, wypełnione składamy na tacę,
bądź do skarbonki przy wyjściu południowym.
10. Zespół Caritas serdecznie dziękuje parafianom za ofiarność i pamięć o
najuboższych - dzięki niej wydano 18 paczek i bonów żywnościowych,
wykupiono obiady w czterech szkołach i dwie duże recepty. Dzisiejsza zbiórka
do puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona na pomoc żywnościową,
obiady i leki. Za wszelką pomoc Zespół Caritas składa stokrotne "Bóg zapłać".
11. W pierwszą sobotę grudnia organizujemy jednodniowy wyjazd na Jarmark
Bożonarodzeniowy do Drezna. Koszt 90zł, zapisy w zakrystii. Zapraszamy całe
rodziny do wspólnego wyjazdu.
12. Polecamy prasę katolicką i życzymy wszystkim tygodnia obfitego w Boże
błogosławieństwo.
13. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych w minionym tygodniu: śp. Jan
Białoskórski, lat 59, zam. ul. Drzewieckiego, śp. Barbara Łuckoś, lat 69, zam.
ul. Bulwar Ikara, śp. Barbara Zmora, lat 67, zam. ul. Balonowa. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

