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1. Dziś ostatnia niedziela października. O godz. 1715 nabożeństwo różańcowe połączone
z modlitwą wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu. Dziś w kościołach polskich odbywa
się liczenie wiernych.
2. Jutro z racji 26 dnia miesiąca o godz. 2100 Apel Jasnogórski. Po Mszy św. wieczornej
zbiórka dla LSO oraz spotkanie nauczycieli z KSNiP.
3. W środę – 28.10. – święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem październikowym. Po Mszy św. spotkanie
dla PZC.
4. W czwartek o godz. 1630 spotkanie dla kandydatów na ministranta. W czwartek i piątek od
godz. 1715 możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych. Zachęcamy do
skorzystania w tych dniach z sakramentu pokuty, by zyskać odpusty przywiązane do
listopadowych dni.
5. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Rycerzy Kolumba.
6. W sobotę – 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.
7. W przyszłą niedzielę – 01.11. – przypada 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 niedzielę odprawiane będą w naszej świątyni o godz. 730, 900, 1030 oraz 1800.
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, aby w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. O godz. 1730 modlitwa różańcowa
ofiarowana w intencji zmarłych. Zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w II niedzielę
miesiąca, czyli 8 listopada.
8. 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.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 15 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 145 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 – 30.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla dzieci
„Mały Gość Niedzielny” oraz miesięcznik rodzin „Nasza Arka”.

