Trzydziesta

Niedziela Zwykła

29 październik 2017 r.

1. Dziś przypada rocznica poświęcenia kościoła własnego.
2. W środę 1 listopada przypada – Uroczystość Wszystkich Świętych, którzy
przeżywszy swój czas na ziemi zasłużyli na miano świętych i zbawionych.
Po Mszy św. o godz. 12,00 udamy się na cmentarz, aby tam modlić się za
naszych zmarłych polecanych w wypominkach. Przypominamy, że jest to
dzień świąteczny i nie wystarczy tylko obecność na cmentarzu. Każdy
katolik ma obowiązek tego dnia być również na Mszy św.
3. W czwartek 2 listopada Dzień Zaduszny, Msze św. o godz. 9,00 i 17,30
Msza św. gregoriańska i o godz. 18,00.
4. Od 1 do 8 listopada uzyskać można odpust zupełny i ofiarować go za
zmarłych. Koniecznym warunkiem jest jednak stan łaski uświęcającej,
komunia św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza, oraz modlitwa za
zmarłych.
5. Wypominki można złożyć dziś na cmentarzu od godz. 9,00 do godz.12,30,
oraz od godz. 13,30 do godz. 16,00, w poniedziałek 30 X od godz.11,00
do godz. 15,00, podobnie we wtorek 31 X od godz. 11,00 do godz. 15,00
i w środę 1 listopada od godz. 9,00 do godz. 13,00, w tym samym czasie
można złożyć ofiarę na Mszę św. Gregoriańską.
6. W sobotę przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza – biskupa.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca,
spowiedź z racji pierwszego piątku w piątek od godz. 15,30, natomiast o
godz. 16,00 będzie Msza św. dla dzieci. Po Mszy św. wieczornej będzie
Wystawienie Najśw. Sakramentu i Nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa.
8. W sobotę po wieczornej Mszy św. będzie Nabożeństwo do Niepokalanego
Serca N. M. Panny.
9. W przyszłą Niedzielę zapraszamy na godz. 8,30 na wspólne śpiewanie
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny. Natomiast po
sumie będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i Nabożeństwo z racji
pierwszej Niedzieli Miesiąca -- nie będzie procesji.
10. Gość Niedzielny - zachęcamy do czytania.

