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1. Dziś w ostatnią niedzielę października przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej dzień
poświęcenia naszej świątyni. Na Mszy św. o godz. 1200 ks. Biskup Ordynariusz K. Nitkiewicz dokona
tego uroczystego aktu, poprzez który poświęcamy na wieczną własność Bogu i ludziom ten widzialny
budynek kościoła. Podziękujmy dzisiaj Bogu za dar tego kościoła i za wszystkich, dzięki którym nasza
świątynia powstała i funkcjonuje oraz za tych, którzy ją utrzymują swoimi ofiarami i pracą, aby służyła
nam wszystkim w drodze do Boga. Składamy serdeczne podziękowanie także wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości. Niech Bóg wszystkim
ofiarodawcom i dobroczyńcom hojnie wynagrodzi. O godz. 1715 nabożeństwo różańcowe.
2. W poniedziałek, wtorek i środę od godz. 1730 możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich
Świętych i pierwszym piątkiem.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Dekanalnego Zespołu Synodalnego.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z ostatnim w tym roku nabożeństwem
październikowym. Jednakże nie rozstawajmy się z modlitwą różańcową. Zachęcamy do kontynuowania
jej poprzez przynależność do parafialnych róż różańcowych. Dziękujemy dorosłym oraz dzieciom
i młodzieży za prowadzenie rozważań i wspólną modlitwę.
5. W czwartek – 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
wyrzekną się przywiązania do grzechów, 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 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, że
w tym dniu mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. O godz. 1730 modlitwa różańcowa
za zmarłych polecanych w wypominkach oraz modlitwa o powołania.
7. W piątek – 2.11. – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą w tym dniu
o godz. 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1800 odprawimy jak co roku nabożeństwo za zmarłych
z 5 stacjami i modlitwą różańcową. Z racji I piątku odwiedziny chorych w mieszkaniach od godz. 14 00.
Spowiedź pierwszo piątkowa od godz. 1715. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ po Mszy św. i procesji.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KP Radia Maryja. Po Mszy św. wieczorowej wystawienie
Najświętszego Sakramentu, medytacja I – sobotnia oraz modlitwa różańcowa ofiarowana za
zmarłych.
9. W przyszłą - I niedzielę 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. Od godz. 1500 do 1600 bezpłatne porady prawne.
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. W intencji zmarłych polecanych
w wypominkach odprawiane są Msze św. w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Jednocześnie
informujemy, że wypisując kartki wypominkowe nie zamawiamy Mszy św. indywidualnych. Aby
zamówić Mszę św. za zmarłych należy termin ustalić bezpośrednio z kapłanem w zakrystii lub
kancelarii. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za ofiary składane z racji wypominek.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 60 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy Pl. 1000 – lecia.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Nasza Arka”, oraz
adresowany dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

