XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIETYCH - 01.11.2020.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Kościół wychwala Pana Boga za świętych i błogosławionych, którzy są w niebie. Radujemy się, bo są
w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach
wiary. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich i to od nas samych zależy,
czy do tej świętości dążymy i jej pragniemy. Wzorem takiego pragnienia świętości i jej realizacji jest wczoraj
beatyfikowany ks. Michael McGivney – założyciel męskiej organizacji Rycerzy Kolumba, która obecnie liczy na
świecie ok. 2 mln mężczyzn, a w Polsce 7 tyś. Zachęcamy do zapoznania się z postacią tego Błogosławionego,
a zainteresowanych przynależnością do tej wspólnoty mężczyzn prosimy o zabranie sobie folderu
informacyjnego.
Dziś i jutro z racji ogłoszonego rozporządzenia państwowego nie ma odwiedzin cmentarzy, ani też
jakichkolwiek zgromadzeń na nich. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych.
2. Jutro – 2.XI. – wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. będą jutro o godz. 7 00,
9 00, 16 30 i 18 00. Nie będzie w tym dniu tradycyjnej procesji za zmarłych, natomiast o godz. 1730 odbędzie się
modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
3. Codziennie - zwykle o godz. 1730 modlić się będziemy za zmarłych, których imiona wypisaliśmy, bądź
wypiszemy na kartkach wypominkowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przypominamy, że ze względu
na epidemię w tym roku odpusty za zmarłych możemy zyskiwać przez cały miesiąc listopad, spełniając
określone warunki. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, możemy je również zyskiwać bez wychodzenia
z domu, dotyczy to szczególnie osób starszych, chorych i tych, którzy obawiają się zakażenia.
4. Od wtorku włączymy się w rozpoczynającą się na Jasnej Górze modlitwę w intencji pokoju i ładu
społecznego w naszej Ojczyźnie. Od 3 do 11 listopada będzie w tej intencji odprawiona Nowenna, a od
11 – 13 listopada na Jasnej Górze odbędą się rekolekcje narodowe.
5. W środę – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, bp. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z modlitwą różańcową za zmarłych oraz modlitwą do Przeczystego Serca Św. Józefa o godz. 1730. Po Mszy
św. spotkanie Rycerzy Kolumba.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą o powołania do służby w Kościele
oraz modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 1730.
7. W I piątek listopada nie będzie odwiedzin chorych w mieszkaniach, natomiast gdyby ktoś z chorych chciał
kapłana z posługą duszpasterską, to prosimy o zgłoszenie. 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 KPRM. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszo
sobotnie z modlitwą różańcową za zmarłych. W sobotę w WSD w Sandomierzu, Mszą św. o godz. 1130
zakończy się Rok Jubileuszowy Seminarium. Wierni, którzy łączyć się będą duchowo poprzez radio czy Internet
mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Wydarzenie to transmitować będzie Radio Kielce.
9. Przyszła niedziela to dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W przyszłą niedzielę ze względu na
ograniczenia osobowe na Mszę św. o godz. 1200 prosimy dzieci komunijne wraz z rodzicami z kl. III a SP nr 3.
W następne niedziele listopada spotkania dla dzieci i rodziców odbywać się będą według bieżących
zapowiedzi. Oczywiście spotkania te odbędą się jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. O godz. 1700
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Z racji, iż jest to II niedziela miesiąca ofiary
składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na potrzeby parafii. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy
wszystkim dobroczyńcom za wszelkie ofiary i prace na rzecz parafii.
10. Organizatorzy Modlitwy Różaniec do Granic Nieba zachęcają do włączenia się w tę modlitwę w dniach od
1 do 8 listopada w intencji przebłagania za grzech zabijania dzieci nienarodzonych oraz o przyjęcie ich do
naszych rodzin. Owocem tej modlitwy może być przywrócenie nadziei, wiary i przywrócenie ładu Bożego.
Również biskupi proszą wszystkich wierzących o post i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia,
zakończenia trwającego kryzysu oraz o ustanie epidemii.
11. Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli o stosownym dystansie, maseczkach, dezynfekcji
dłoni oraz przyjmowaniu Komunii Św. według ustalonego porządku.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 320 zł.
Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian
z bloku nr 6 przy Pl. 1000 – lecia.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

