XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2017 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przeżywamy ostatnią niedzielą października. Po Mszy św. o godz. 1200 wyruszy Korowód Świętych do
sanktuarium MB Dzikowskiej. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 1715.
2. Jutro oraz we wtorek od godz. 1715 możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie LSO oraz Duszpasterstwa Nauczycieli. Zapraszamy nauczycieli
czynnych lub emerytowanych do uczestnictwa w tym duszpasterstwie.
4. We wtorek o godz. 1730 ostatnie w tym roku nabożeństwo październikowe, jednakże nie odkładajmy różańca
do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie możemy
wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, żyjącym i zmarłym. Dziękujemy
dorosłym oraz dzieciom i młodzieży za wspólną modlitwę różańcową, za prowadzenie rozważań i modlitwy oraz
zachęcamy do kontynuowania jej poprzez przynależność do parafialnych róż różańcowych.
5. W środę – 1.XI. – Uroczystość 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 wyrzekną się przywiązania do wszelkiego zła, przyjmą Komunię św.,
pomodlą się za zmarłych oraz w intencjach Ojca św., mogą uzyskać odpust zupełny w dniach od 1 do 8
listopada, a w innych dniach odpust częściowy i ofiarować go za zmarłych.
Msze św. w uroczystość Wszystkich Świętych 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 o obowiązku uczestnictwa tym dniu we Mszy św.
O godz. 1730 w naszej świątyni modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach. Informujemy,
że spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ odbędzie się w środę – 8 listopada.
6. W czwartek – 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 Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta z racji I czwartku
miesiąca, a po Mszy św. o godz. 1800 odprawimy procesję za zmarłych z 5 stacjami i modlitwą różańcową,
dookoła świątyni. Na tę procesję przynieśmy z sobą świece.
8. W I piątek miesiąca 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.
9. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Msza św. wieczorna o Niepokalanym Sercu NMP, po niej
nabożeństwo pierwszo sobotnie z modlitwą różańcową za zmarłych. W sobotę w parafii św. Barbary odbędzie
się Diecezjalny Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
10. 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. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
11. 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. Można jeszcze zabrać sobie kartki wypominkowe i wypisane złożyć w najbliższym czasie.
12. Zachęcamy do złożenia podpisu na listach pod obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj aborcję”.
13. Zapraszamy do udziału w dekanalnej pielgrzymce i nocnym czuwaniu przed Cudownym Obrazem MB
Jasnogórskiej w intencji powołań. Wyjazd w niedzielę 12.11. o godz. 1615, a powrót w poniedziałek rano.
Koszt 20 zł. Zapisy w zakrystii.
14. Muzeum kard. A. Kozłowieckiego organizuje zbiórkę różańców dla katolików z Papui Nowej Gwinei oraz
z Ugandy. Niezniszczone drewniane lub plastikowe różańce można składać w zakrystii do 12 listopada.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 290 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 - 60.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga” oraz
miesięcznik dla rodzin „Nasza Arka”.
16. Na koniec apelujemy do kierujących pojazdami oraz pieszych o zachowanie w najbliższych dniach
szczególnej ostrożności w związku ze wzmożonym ruchem na drogach czy przejściach dla pieszych, związanym
z wyjazdami na groby zmarłych.

