OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31 NIEDZIELA ZWYKŁA 31. 10. 2021
1. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – jutro porządek Mszy św. jest
niedzielny, z wyj. Mszy św. o g. 16.00. Nie ma wspólnej Mszy św. na cmentarzu. Po
Mszy św. o g. 12.00 wyrusza z naszego kościoła procesja w int. zmarłych na stary
cmentarz. Od głównej bramy (przy kaplicy) rozpocznie się wspólna procesja żałobna na
cmentarzu w int. zmarłych.
2. JUTRO PORZĄDEK MSZY ŚW. I PROCESJI:
 Kościół św. Jerzego – Msza św. wyjątkowo o g. 9.00
 Nowy cmentarz (ul. Chopina) – procesja żałobna o g. 10.30
 Domasławice – Msza św. o g. 10.30 i później procesja na cmentarzu
3. WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH – wtorek 2.11 – nieszpory żałobne o
g. 17.30 i Msza św. w int. zmarłych w ostatnim roku o g. 18.00. Zostaną zapalone znicze
dla każdej osoby zmarłej i zaniesione przez rodzinę na grób. Procesyjnie udamy się na
cmentarz, gdzie zostaną odmówione specjalne modlitwy w int. zmarłych przy 5 stacjach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Wiernych, szczególnie zaś osoby, które utraciły
kogoś bliskiego w ostatnim roku.
4. ODPUST ZUPEŁNY – osoby zainteresowane uzyskaniem łaski odpustu zupełnego w
sytuacji trwającej pandemii odsyłamy po informacje dotyczące zasad i warunków do obu
gablot przy wyjściu z kościoła i na stronę internetową parafii.
5. W ŚRODĘ – wszystkie Msze św. odprawiamy w int. zmarłych z naszego Zakonu –
Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz + FZŚ.
6. CZWARTEK - g. 18.00 – Msza św. z nieszporami w int. zmarłych biskupów,
kapłanów, ojców i braci pracujących w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!
7. ADORACJA
 Godzina z Jezusem – w środę po Mszy św. wieczornej.
 Czwartek – g. 15.00 koronka do MB w int. zmarłych Parafian – błogosławieństwo NS
o g. 17.30.
8. NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE – w int. poleconych naszym modlitwom
zmarłych odprawiamy - od 3 XI o g. 17.30 w dni powszednie, w niedziele o g. 17.00 .
9. KARTKI NA WSPÓLNE, CZWARTKOWE, MSZE ŚW. ORAZ WYPOMINKI –
można jeszcze przynieść do zakrystii lub kancelarii.
10. SPOTKANIE FORMACYJNE DLA MI – w środę o g. 16.30 w salce.
11. I PIĄTEK m. – spowiedź przed każdą Mszą św., dla dzieci od g. 16.15 i Msza św. o
g. 16.45. Odwiedziny chorych według uzgodnień z ojcem.
12. I SOBOTA m. – nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca będzie odprawione po
Mszy św. o g. 8.00. Czcicieli Matki Bożej serdecznie zapraszamy!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Myśl o Niebie – niezwykłe historie o odchodzeniu z tej
ziemi ludzi świętych, O towarzyszeniu umierającym, nadziei i pogodzie ducha wobec
nieuchronności śmierci, O litanii do Wszystkich Świętych, Wieści z naszej diecezji…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Jan Galiński, lat 67, z ul. Kopernika,
+ Krzysztof Mroczkowski, lat 63, z ul. Chopina. Dobry Jezu…

