XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza ostatnia niedziela października, to Światowy Dzieo Różaoca. Zapraszamy na nabożeostwo
różaocowe o godz. 1715.
2. Jutro o godz. 1730 ostatnie w tym roku nabożeostwo październikowe. Dziękujemy dorosłym oraz
dzieciom i młodzieży za wspólną modlitwę różaocową, o którą prosi nas Matka Boża i zachęcamy do
kontynuowania jej poprzez przynależnośd do róż różaocowych. Po Mszy św. spotkanie LSO oraz Rycerzy
Kolumba.
3. We wtorek – 1.XI. – Uroczystośd Wszystkich Świętych. Rozpoczniemy miesiąc modlitwy i szczególnej
pamięci o naszych zmarłych. Odwiedzając cmentarze i groby naszych zmarłych, zanieśmy im oprócz
widzialnych znaków miłości nade wszystko dar modlitwy, Mszy św. i Komunii św. Ofiarujmy im zyskane
odpusty przywiązane do tych dni. Przypominamy warunki zyskania odpustów: wierni, którzy pobożnie
nawiedzą cmentarz, oczyszczeni z grzechów w sakramencie pokuty, przyjmą Komunię św., pomodlą
się za zmarłych oraz w intencjach Ojca św., mogą uzyskad odpust zupełny w dniach od 1 do 8
listopada, a w innych dniach odpust częściowy i ofiarowad go za zmarłych.
Msze św. w uroczystośd Wszystkich Świetych odprawiane będą w naszej świątyni o godz. 730, 900, 1030
oraz 1800. Nie będzie Mszy św. o godz. 1200 i 1600, ponieważ będą się odbywad 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 uczestniczyd we Mszy św.
O godz. 1730 w naszej świątyni modlitwa różaocowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
4. W środę – 2.XI. – wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą w tym dniu o godz.: 700, 900,
1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św.
o godz. 1800 odprawimy procesję za zmarłych z 5 stacjami i modlitwą różaocową, dookoła świątyni.
Na tę procesję przynieśmy z sobą świece. Po procesji spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. Przeżywając miesiąc listopad pamiętamy szczególnie w modlitwach o naszych zmarłych. Codziennie
po Mszy św. wieczornej, lub też przed nią zgodnie z ogłoszeniem, w naszej świątyni będzie trwała
modlitwa wypominkowa za zmarłych. Przy tej okazji składamy gorące podziękowanie za ofiary
składane z racji wypominek.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą za powołanych
i o powołania do służby w Kościele oraz modlitwa różaocowa za zmarłych o godz. 1730.
7. W piątek – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, bp. Jest to I piątek miesiąca, dlatego od godz. 1400
odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź
pierwszo piątkowa. O godz. 1730 modlitwa wypominkowa za zmarłych. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Msza św. wieczorowa
o Niepokalanym Sercu NMP, po niej nabożeostwo pierwszo sobotnie z modlitwą różaocową za
zmarłych. W sobotę w Sandomierzu odbędzie się Dzieo Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
9. W przyszłą niedzielę - I miesiąca, na Mszę św. o godz. 1200 i spotkanie po niej prosimy dzieci klas III
przygotowujące się do I Komunii wraz z rodzicami. O godz. 1655 comiesięczny wykład, a po nim
nabożeostwo różaocowe i zmiana tajemnic różaocowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej
bezpłatne porady prawne prowadzone przez Fundację „Masz prawo”.
10. Można jeszcze zabrad sobie kartki wypominkowe i wypisane złożyd w najbliższym czasie. Można na
nich napisad dzieo miesiąca listopada, w którym pragniemy, by odbyła się modlitwa za zmarłych
z rodziny i zapraszamy w tym dniu rodzinę do wspólnej modlitwy.
11. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Armii Krajowej za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 190
zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy o taki
dyżur parafian z bl. nr 2 przy ul. Armii Krajowej.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży
„Droga” oraz miesięcznik dla rodzin „Nasza Arka”.
13. Na koniec apelujemy do kierujących pojazdami oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności
w związku ze wzmożonym ruchem na drogach, związanym z wyjazdami na groby zmarłych.

