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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWĘTYCH

1 listopada  2015 r.

1. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w dniu dzisiejszym. Procesja żałobna

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

gregoriańska za zmarłych.

2. Dzień Zaduszny, 2 listopada przypada w poniedziałek. 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 powszednie i

niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, że stan łaski uświęcającej, udział we Mszy św. a

zwłaszcza przyjęcie Komunii św. są warunkiem skuteczności naszych modlitw w inten-

cji zmarłych i umożliwiają uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: nawiedzenie 1 listo-

pada świątyni i odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a od Zaduszek do

8 listopada włącznie nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

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

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

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

rych wpiszemy imiona zmarłych, których chcemy polecić modlitwie wypominkowej.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Franciszkański Zakon Świeckich w czwartek o godz. 1530.

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie

koordynatorów.

5. Pierwszy  piątek miesiąca  przypada w  tym tygodniu.  Spowiadamy  na  wszystkich

Mszach św. i po południu od godz. 1700.

6. Kandydaci  do Sakramentu  Bierzmowania  spotykają  się  w przyszłą  niedzielę  po

Mszy św. o godz. 900. w sali św. Józefa.

7. Dzieci  przygotowujące się do I  Komunii  św.  oraz dzieci  przygotowujące się do

Rocznicy I Komunii  św.  ,  zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w

przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie w górnym kościele.

8. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, każdą drugą niedzielę listopada ob-

chodzimy jako  Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związki z tym

pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają życie za Chrystu-

sa. Z tej racji w przyszłą niedzielę będziemy zbierać ofiary pieniężne do puszek, z prze-

znaczeniem na pomoc tym, którzy dziś są prześladowani za wiarę.



9. Badanie niedzielnych praktyk religijnych przeprowadzone w naszym kościele i ka-

plicach na terenie naszej parafii  w ubiegłą niedzielę przyniosło następujące wyniki.

Ogółem w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 3458 osób –                             domini-

cantes (  w tym 1279 mężczyzn i 2179 kobiet).  Komunię św. przyjęło w sumie

1508 osób –  communicantes ( w tym 448 mężczyzn i 1060 kobiet).

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

księgarni.

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


