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Kalendarz liturgiczny: 

środa - Uroczystość Wszystkich Świętych, 

czwartek - wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych, 

sobota - wsp. św. Karola Boromeusza,biskupa. 

 

Przeżywamy dziś w liturgii rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Zechciejmy zatem          

dziękować Bogu za dar miejsca, gdzie możemy się gromadzić, jak również za to, że jesteśmy               

częścią Jego Mistycznego Ciała. 

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. 

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. 

Kancelaria z racji uroczystości nieczynna. 

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

wypominkami za zmarłych. 

Koronka do Bożego Miłosierdzia w tym tygodniu w czwartek i piątek o g.17.30,             

w intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. 

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. 

W I czwartek Msza św. o g.18.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej               

Parafii. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30 i po południu od g.17.00. Wyjazd do                

chorych o g.9.00. Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Adoracja             

Najświętszego Sakramentu o g.20.15.  

W I sobotę o g.17.30 Różaniec, Adoracja, a następnie Msza św. wynagradzająca            

Najświętszemu Sercu NMP. 

Przez dwie kolejne niedziele /tj. dziś i 5 XI br./odbywać się będzie zbiórka podpisów              

pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych           

nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Ważne,              

by posiadać przy sobie dowód tożsamości. 
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Zapraszamy wszystkich chętnych na czuwanie do Częstochowy z 4/5 listopada          

organizowane przez S.Consolatę. Wyjazd 4 XI o g.12.00 z parkingu przy kościele.Koszt 45 zł.  

Zapisy u S.Barbary w zakrystii. 

Harcerze i harcerki z 13 szczepu Swarożyca będą sprzedawać znicze przed naszym            

cmentarzem dziś /w godz.9.00-17.00/ i we środę /w godz.8.00-18.00/. Dochód przeznaczony           

jest na dofinansowanie letnich obozów harcerskich. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu, odbędzie się kwesta, której           

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

nowotworowe, w ostatnim okresie ich życia.  

Wyjazd do Kasiny dla dorosłych i młodzieży /od 7 klasy szkoły podstawowej/ w dniach              

17 - 19 XI br. Koszt 120 zł. 
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