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1. Różaniec  dziś o godz. 1815.

2. Osoby słabosłyszące zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 1600 do górnego kościoła.

Specjalnie dla nich będzie zainstalowana pętla indukcyjna, umożliwiająca skorzystanie

ze specjalnego nagłośnienia. Przed Mszą św. możliwość skorzystania ze spowiedzi ( w

zakrystii od godz. 1530.)

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.

4. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek w sali św. Józefa o godz. 2000.

5. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w przyszła niedzielę.  Procesja żałobna

połączona z  wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwsza zbiorowa  Msza św.

gregoriańska za zmarłych.

6. Dzień Zaduszny, 2 listopada przypada w poniedziałek za tydzień.  Procesja żałobna

połączona z wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za

zmarłych. Msze św. gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni po-

wszednie i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, że stan łaski uświęcającej, udział we

Mszy św. a zwłaszcza przyjęcie Komunii św. są warunkiem skuteczności naszych mo-

dlitw w intencji zmarłych i umożliwiają uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: nawie-

dzenie 1 listopada świątyni i odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a od

Zaduszek do 8 listopada włącznie nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

7. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w li-

stopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej a dziś także przy wyjściu

z kościoła.. Przy wyjściu z kościoła można zabrać przygotowane karty, na których wpi-

szemy imiona zmarłych, których chcemy polecić modlitwie wypominkowej.

8. Badanie  niedzielnych  praktyk  religijnych (dominicantes  i  communicantes)

dziś  podczas wszystkich Mszy świętych.

9. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy organizowana jest 21 listopada . Zapisy w

księgarni.

10.Kolejny  numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.


