XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.XI.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych i zmiana tajemnic
różańcowych. Bardzo prosimy członków róż aby przychodzić na swoją zmiankę.
2. W miesiącu listopadzie pamiętamy szczególnie o zmarłych. Skarbiec Kościoła jest bogaty
w różnorakie formy modlitewnej pomocy, którą niesiemy zmarłym. Za najlepszą z nich uważa się
Msze św. gregoriańskie, jak też każdą Eucharystię sprawowaną za zmarłych. W miesiącu listopadzie
możemy ofiarować naszym zmarłym odpusty oraz modlitwy wypominkowe. Pomagajmy zatem
zmarłym pamiętając, iż przyjdzie taki czas, kiedy i my będziemy potrzebowali podobnej pomocy.
Do wtorku można jeszcze zyskiwać odpust zupełny za zmarłych.
3. Jutro i we wtorek modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej. Jutro na spotkanie
o godz. 1630 prosimy kandydatów na ministranta.
4. W środę – 09.11. - rocznica konsekracji Bazyliki Laterańskiej, nad wejściem której znajduje się
do dzisiaj napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą różańcową za zmarłych polecanych
w wypominkach o godz. 1730.
5. W czwartek – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. Modlitwa wypominkowa za
zmarłych po Mszy św. wieczorowej.
6. W piątek – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. W tym dniu przypada Narodowe Święto
Niepodległości i 93 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzień
powszedni. Natomiast Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 930
w kościele OO. Dominikanów, a po niej manifestacja patriotyczna na Placu Bartosza
Głowackiego. W naszej świątyni o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych i rozpoczęcie nowenny
przed uroczystością Chrystusa Króla. O godz. 1800 Msza św. o Bożym Miłosierdziu.
7. W sobotę – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Modlitwa wypominkowa za zmarłych po Mszy
św. wieczorowej.
8. W przyszłą niedzielę - 13 dnia miesiąca modlitwa różańcowa o godz. 1700. W kaplicy
wieczystej adoracji na Serbinowie odbędzie się od godz. 2100 do 600 rano adoracja nocna naszej
parafii. Chętnych parafian zaprasza na to czuwanie Wspólnota dla Intronizacji. Istnieje możliwość
dowozu. W przyszłą niedzielę – II miesiąca obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą
szczególnie na trwające prace budowlane.
9. Na tablicy ogłoszeń znajdują się zaproszenia na obchody Święta Niepodległości organizowane
przez Akcję Katolicką w dniu 10 listopada o godz. 1800 w kościele na Serbinowie oraz na
spotkanie z p. Antonim Ziębą – prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. Spotkanie to
odbędzie się 13 listopada o godz. 1500 w parafii MBNP na Serbinowie.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl nr 8 przy ul. Wianek, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 390zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 do 60.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej
12. Jeszcze dzisiaj można złożyć swój podpis na wyłożonych na stoliku listach w obronie krzyża
Chrystusowego.
13. Trwają jeszcze zapisy na pielgrzymkę do Torunia w 20 r. powstania Radia Maryja. Szczegóły w
zakrystii.

