
XXXI Niedziela  Zwykła
30 października 2022 r.

1. We wtorek - Uroczystość Wszystkich Świętych. Będziemy wspominać
wszystkich, którzy osiągnęli nagrodę życia wiecznego. W dniu tym, nie
wystarczy jedynie być na cmentarzu - na grobach swych bliskich, ale
jest obowiązek udziału we Mszy Św. Msze Św. w naszej świątyni – o
godz. 8:00 oraz o 10:00. Nie będzie Mszy Św. o godz.16:00.
Po Mszy Św. o godz. 10:00, wyruszy procesja na cmentarz, gdzie
zostaną przeprowadzone cztery stacje modlitewne za zmarłych.

2. W środę - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień modlitwy
całego Kościoła za tych, którzy odeszli do wieczności. O godz. 10:00 –
„wypominki” i Msza Św. zbiorowa za zmarłych. O godz. 17:00 –
„wypominki” i Msza Św. w int. zmarłych, którzy odeszli wieczności w
ciągu minionego roku, czyli od ostatnich Wszystkich Świętych.
Zapraszam na tę Mszę Św. rodziny, które w czasie minionych dwunastu
miesięcy przeżyły śmierć swych bliskich.

3. Codziennie o godz. 17:00 – „wypominki” wraz z modlitwą Koronki do
Bożego Miłosierdzia. Następnie Msza Św. zbiorowa za zmarłych. W
niedziele „wypominki” przed sumą, czyli o 9:40.

4. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za
zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej,
nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8:00
odwiedziny chorych. Od godz. 16:30 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu i spowiedź. O godz. 17:00 nabożeństwo pierwszo
piątkowe, następnie „wypominki”, Msza Św. i zmiana tajemnic różańca
św.

6. W przyszłą niedzielę na Mszę Św. o godz. 16:00 zapraszam dzieci
przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św.

Intencje Mszy Św.:
- poniedziałek,

godz. 17:00 + Teresa w 16 roczn. śm. i Franciszek NALBORSCY
- wtorek,

godz. 8:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych
godz. 10:00 + Stanisław NOWAKOWSKI – od żony z dziećmi

- sobota,
godz. 15:00 dziękczynno-błagalna w int. Ryszarda MURZYNOWSKIEEGO
z ok. 1 ur., z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej



w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 dziękczynno-błagalna w int. Tadeusza WRZESIŃSKIEGO z
ok. 70 ur., z prośbą o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej
- godz. 10:00 + Maria i Mieczysław TARGOWSCY oraz Teresa i Horst
LIPNER
- godz. 16:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

7. Dziękuję za złożone w minioną niedzielę ofiary na Misje. Złożono – 903
zł. Pięciu rodzinom dziękuję za złożone - w mijającym miesiącu - ofiary
na potrzeby naszej Parafii. Złożono – 550 zł.

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za chryzantemy. W bieżącym
miesiącu nie będziemy nabywać kwiatów do kościoła. W tym tygodniu
proszę o pomoc w sprzątaniu rodziny z Witramowa: p. STASZEWSKA,
MACIĄG oraz SZCZETYŃSCY.
Panu Andrzejowi RYBKA dziękuję za przywóz ogrodzenia a p.
Henrykowi PIESIAKOWI za spawanie. Dziękuję wszystkim, którzy w
minionym tygodniu okazali pomoc w pracach przy Parafii – w rozładunku
i montażu ogrodzenia oraz w grabieniu liści.

9. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny” a dla dzieci
listopadowy „Mały Gość Niedzielny”. W „Gościu” polecam artykuł
udzielający odpowiedzi na pytanie: – „Gdzie właściwie znajduje się
niebo, czyściec i piekło ?.
Przed kościołem są również do pobrania koperty z kartkami na
wypominki.


