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Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 

piątek - Uroczystość Wszystkich Świętych, 

sobota - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

 

Przeżywamy dziś w liturgii rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Po Mszy św. o g.11.00             

wystawienie Najświętszego Sakramentu i “Ciebie, Boga, wysławiamy”. 
We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego         

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych. 

Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi Uroczystość Wszystkich Świętych            

i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów, gdyż          

dbanie o miejsce spoczynku naszych bliskich jest jednym z uczynków miłosierdzia. 

Spowiedź św. przed Uroczystościami w czwartek od g.17.00. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w kościele o g.7.00, 9.00, 11.00.            

O g.14.00 Msza św. na cmentarzu, po niej procesja z modlitwą za zmarłych wraz              

z wypominkami. O g.18.00 Różaniec za zmarłych na cmentarzu. 

W Dzień Zaduszny Msze św. o g.7.00, 8.00, 17.00 i 18.00 poprzedzone            

wypominkami za zmarłych i Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz           

w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli           

całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone           

warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne)              

nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania          

odpustu zupełnego: 

● wzbudzić intencję jego otrzymania 

● być w stanie łaski uświęcającej 

● wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 

● przyjąć w tym dniu Komunię św. 

● odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze         

nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 

Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych modlimy się w ostatnią niedzielę           

miesiąca przed każdą Mszą Św., jak również, w każdą drugą sobotę miesiąca odprawiamy             

Mszę św. w ich intencji. Wypominki za zmarłych przyjmujemy w zakrystii po Mszach św.              

oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. 

Wyjazd do chorych w sobotę o g.9.00. 
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W Uroczystość Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu, odbędzie się kwesta, której           

datki przeznaczone są na Hospicjum Św. Łazarza, dla osób chorych, głównie na choroby             

nowotworowe, w ostatnim okresie ich życia.  

Wolontariusze Domowego Hospicjum Maryi Królowej Apostołów na Kurdwanowie        

dziękują za zebrane w poprzednią niedzielę, środki na niesienie pomocy chorym. Zebrano            

kwotę 5.809.97 zł. “Bóg zapłać” za ofiarność. 

Mieszkańcy ul. Przy Kuźni uprzejmie dziękują za oddane głosy i przychylność           

mieszkańcom Piasków Wielkich. Zgłoszony projekt oświetlenia zostanie zrealizowany        

w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa na 2019 r. Dziękując, zapewniamy o naszych            

głosach na ciekawe i potrzebne projekty na Piaskach w przyszłych edycjach budżetu            

obywatelskiego. 

W imieniu S.Consolaty, tradycją lat ubiegłych,bardzo serdecznie zapraszamy z 9/10          

listopada br. na Jasną Górę na modlitewne czuwanie u stóp Matki Bożej. Zapisy na              

wyjazd w zakrystii u S.Danuty. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Anna Żurek 

wtorek g.7.00 + Anna Żurek 

środa g.7.00 + Anna Żurek 

czwartek g.7.00 + Anna Żurek 
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