XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.10.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą ostatnią niedzielę października przeżywamy w duchowej łączności z naszym świętym
Rodakiem - Janem Pawłem II. Po Mszy św. nastąpi uczczenie Jego relikwii przez ucałowanie. Dziś
o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe, zaś o godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski.
2. Jutro na Mszy św. wieczorowej dziękować będziemy za dar kanonizacji Jana Pawła II.
Zapraszamy szczególnie do modlitwy dziękczynnej różę św. o. Pio i różę Zwiastowania oraz
KPRM. Jutro po Mszy św. wieczorowej odbędzie się spotkanie KSNiP. Serdecznie zapraszamy
wszystkich przynależących do tego stowarzyszenia na wspólne spotkanie.
3. We wtorek – 28.10. – święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem październikowym.
5. W czwartek i piątek od godz. 1715 możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich
Świętych.
6. W czwartek o godz. 1630 spotkanie dla kandydatów na ministranta. O godz. 1900 spotkanie
przedstawicieli PZC z naszego dekanatu Tbg – Południe.
7. W piątek – 31.10. - zakończenie nabożeństw różańcowych. Kończy się październik, ale nie
rozstajemy się z różańcem. Osoby, które rozmiłowały się w tej modlitwie, zachęcamy, by zapisały
się na listę chętnych do uzupełnienia brakujących osób w różach różańcowych. Przy tej okazji
serdecznie dziękujemy wspólnotom parafialnym, dzieciom i młodzieży za czynne włączenie się
w prowadzenie nabożeństw różańcowych.
8. W sobotę – 01.11. – uroczystość Wszystkich Świętych. Rozpoczniemy miesiąc modlitwy
i szczególnej pamięci o zmarłych. Łącząc się w wierze z tymi, którzy odeszli przed nami do
wieczności, ofiarujmy im dar modlitwy, Mszy św., Komunii św. i zyskanych odpustów.
Przypominamy warunki zyskania odpustów: wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz,
oczyszczeni przez sakrament pokuty przyjmą Komunię św. i pomodlą się za zmarłych oraz
w intencjach Ojca św. mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych w czyśćcu odpust zupełny
w dniach od 1 do 8 listopada, a w innych dniach odpust częściowy.
Msze św. w Uroczystość Wszystkich Świętych jak w niedzielę, przy czym nie będzie Mszy św.
o godz. 1200 i 1600, ponieważ będą się odbywać Msze św. na cmentarzach. I tak na cmentarzu
w Miechocinie o godz. 1030, na cmentarzu w Sobowie i OO. Dominikanów o godz. 1400. Po
Mszach św. odbędą się procesje po cmentarzach. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek
uczestniczyć we Mszy św. Jest to także I sobota miesiąca, zatem o godz. 1730 modlitwa
różańcowa ofiarowana w intencji zmarłych. Nie będzie już dodatkowego nabożeństwa.
9. W przyszłą niedzielę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 1700
odprawimy jak co roku nabożeństwo za zmarłych z 5 stacjami i modlitwą różańcową, a po
nim odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.
10. Można jeszcze zabrać sobie kartki wypominkowe i wypisane złożyć w najbliższym czasie.
Można na nich napisać dzień miesiąca listopada, w którym pragniemy, by odbyła się modlitwa za
zmarłych z rodziny i zapraszamy w tym dniu rodzinę do wspólnej modlitwy. Przy tej okazji
serdecznie dziękujemy za ofiary składane z racji wypominek.
11. Podczas liczenia wiernych w poprzednią niedzielę, w Mszach św. uczestniczyło w naszej
świątyni 1094 osoby, z tego 421 mężczyzn i 673 kobiety. Do Komunii św. przystąpiło 565 osób,
w tym 145 mężczyzn i 420 kobiet.
12. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej, w dniach od 21 – 28
lutego 2015 r. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do przyszłej niedzieli. Program jest wywieszony
na tablicy ogłoszeń.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Armii Krajowej, m. od 23 – 44 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 180 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy Placu Tysiąclecia. Przy okazji
apelujemy do parafian o udział w wyznaczonych dyżurach porządkowych w świątyni, wszak to
nasze wspólne duchowe i materialne dobro jakim jest dom Boży i niezrozumiałe wydaje się
lekceważenie okazywane ze strony niektórych parafian odnośnie dyżurów. To tylko ofiarowanie
ok. 2 godzin w tygodniu raz na 2,5 roku.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

