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1. Dziś w ostatnią niedzielę października przeżywamy II rocznicę poświęcenia naszej świątyni.
Podziękujmy Bogu za dar tego kościoła i za wszystkich, dzięki którym nasza świątynia powstała
i funkcjonuje oraz za tych, którzy ją utrzymują swoimi ofiarami, pracą i cotygodniowym
sprzątaniem, aby służyła nam wszystkim w uświęcającej drodze do Boga. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo różańcowe.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odbywają się o godz. 1730.
Codziennie od godz. 1730 możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych.
Zachęcamy do skorzystania w tych dniach z sakramentu pokuty, by zyskać odpusty przywiązane
do listopadowych dni.
3. W środę – 28.10. – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W piątek na nabożeństwo różańcowe zapraszamy dzieci, które w miesiącu październiku
uczęszczały na różaniec, bowiem otrzymają symboliczne nagrody.
5. W sobotę – 31.10. – zakończenie nabożeństw różańcowych. Zakończy się październik, ale nie
rozstajemy się z różańcem. Osoby, które rozmiłowały się w tej modlitwie, zachęcamy, by włączyły
się do róż różańcowych, ponieważ są w nich braki. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy
wspólnotom parafialnym, dzieciom i młodzieży za zaangażowanie się w prowadzenie nabożeństw
różańcowych. W sobotę w Stanach Zjednoczonych odbędzie się beatyfikacja sł. B. ks. Michaela
McGivneya, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba. Transmisja w Telewizji Trwam o godz. 1600.
6. W przyszłą niedzielę – 1.11. – 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, wypominek, Mszy św., Komunii św.
i zyskanych odpustów. Stolica Apostolska w związku z pandemią wydała stosowny dekret
dotyczący odpustów, który teraz przytoczymy: /załącznik/
W tym roku w uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszej świątyni jak w każdą
niedzielę. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu OO. Dominikanów oraz w Miechocinie, natomiast
planowane są Msze św. na cmentarzu w Sobowie, o godz. 1000 odpustowa oraz o 1400 za
zmarłych. O godz. 1730 w naszej świątyni modlitwa różańcowa ofiarowana w intencji zmarłych.
W przyszłą niedzielę nie będzie zmiany tajemnic różańcowych, odbędzie się ona w niedzielę 8
listopada.
6. Ze stolika za ławkami 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. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za ofiary składane
z racji wypominek.
7. W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, informujemy że w naszej świątyni może
jednorazowo przebywać do 70 osób. Bardzo prosimy o zachowanie dystansu zajmując miejsca
w ławkach zaznaczonych kartką z literką X. Oczywiście zakrywamy usta i nos maseczkami oraz
dezynfekujemy dłonie. Przypominamy, że na kanale YouTube trwa ciagła transmisja z naszego
kościoła. Można wejść na stronę internetową parafii oraz nacisnąć zakładkę „na żywo”.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 238 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 5 przy Pl. 1000 – lecia.
9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer Małego Gościa Niedzielnego
dla dzieci. Prosimy również o zabranie sobie darmowej gazetki „Dobra Nowina”, poświęconej
m. in. sł. B. ks. Michaelowi McGivneyowi.

