
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XXXI niedziela zwykła – 1 listopada 2015 roku. 

 

1. Msze św. w tym tygodniu  

a)  według ustalonego planu oprócz poniedziałku 

b) w poniedziałek, 2. XI. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień 

Zaduszny   o godz. 700; 800; 930; 1700 i 1900 
c) w przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla dzieci kl. III i ich rodziców, w czasie 

której otrzymają poświęcone książeczki do nabożeństwa.  
 

2. Biuro parafialne czynne będzie według planu oprócz czwartku przedpołudniem. 
 

3. W poniedziałek – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień 

Zaduszny. Niech nie zabraknie nas w tym dniu w świątyni, aby wspólnie modlić się za 

naszych zmarłych, o których chcemy pamiętać, a także i za tych o których inni 

zapomnieli. Dusze czyśćcowe oczekują od nas pomocy. W naszym kościele Msza św.  

za zmarłych już 4997 naszych Parafian i za wszystkich wiernych zmarłych zostanie 

odprawiona w poniedziałek o godz. 9,30, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. 
Natomiast dzieci prosimy na godz. 17,00 na Mszę św. , aby w ten sposób uczyć je 

pamięci o zmarłych, bo jeśli ich teraz tego nie nauczymy, to kto będzie modlił się za nas 

po naszej śmierci. 
 

4. Różaniec za zmarłych połączony z jednorazowymi wymieniankami naszych Drogich 

Zmarłych będziemy odmawiać od dzisiaj codziennie oprócz środy o godz. 18,00.  

U Panów, którzy sprzedają Przewodnik Katolicki można jeszcze otrzymać formularze na 

jednorazowe wymienianki, które czytelnie wypełnione można jeszcze składać w tym 

tygodniu wraz z ofiarą do skrzynki ustawionej przy wejściu do kościoła. 

 

5. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. za wszystkich ++ członków wspólnoty Różańca. 

 

6. Spotkania dla młodzieży klas I i II Gimnazjalnych odbędą się w poniedziałek i wtorek  

w wyznaczonych grupach.  

 

7. Duszpasterstwo Parafii Wojskowo – Cywilnej przy ul. Szamarzewskiego i Kapelani 

Służb Mundurowych zapraszają we wtorek 3 listopada na g. 18,00 na Mszę św.  

za zmarłych pracowników wszystkich służb mundurowych. Po Mszy św. koncert 

Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych poświęcony pamięci zmarłych.  

 

8. W środę  g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19,00 Msza św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań. Na tej Mszy św. nastąpi 

zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przez osoby, które podjęły ją 25 

lutego br.      

 

9. W czwartek o g. 19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich 

wspierających ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy św. 

zebranie dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą do puszek 

przed kościołem ofiary n a dar serca dla ubogich naszych parafian.    

 

10. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca listopada: 
a/ w czwartek od g. 18,00  adoracja  Najśw. Sakramentu 

b/ w piątek o g.8,00 Msza św. w intencji rodzin poświęconych Bożemu Sercu  

i nabożeństwo wynagradzające, o  g. 17,00 Msza św. dla dzieci, a o 19,00 dla młodzieży 

c/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

d/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy z comiesięczną Spowiedzią i Komunią św.  

do naszych chorych i starszych Parafian. 

e/  okazja do Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży: 

- w czwartek od g. 17 do 18 – Gimnazjum  

- w piątek od g. 15,30 do 17,30 – dzieci ze szkoły podstawowej  

- w piątek od g. 18,30 – pozostała młodzież 

 

11.  Już dzisiaj pragniemy także poinformować, że w poniedziałek 9 listopada przypada  

16 rocznica konsekracji naszego kościoła. O g. 19,00 ks. dr Rafał Pajszczyk odprawi 

uroczystą Mszę św. w int. wszystkich Parafian, ofiarodawców i budowniczych naszego 

kościoła oraz wygłosi stosowne słowo Boże. . Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich 

was Drodzy Parafianie do udziału w tych uroczystości aby podziękować panu Bogu za 

ogrom łask, którymi obdarza nas przez te lata w naszej ukochanej świątyni. 

 

12. W przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla dzieci klas III i ich rodziców.  

 

13. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika Katolickiego” z ciekawymi 

artykułami m.in. Podsumowanie obrad Synodu. Jak biskupi odpowie3dzą na wezwania 

dzisiejszego świata?, Wady nie muszą być przeszkodą w drodze do świętości oraz Gdy 

matka nie może zaopiekować się nowo narodzonym dzieckiem. 

 

14. W przyszłą niedzielę tylko przedpołudniem Młodzieżowy Zespół Caritas będzie 

rozprowadzał tradycyjne rogale święto marcińskie. Za uzyskane ofiary zostanie 

zorganizowana pomoc żywnościowa dla osób wymagających wsparcia, jak również 

ofiary te zostaną przekazane do jadłodajni Caritas na organizację Wieczerzy 

Wigilijnej dla osób bezdomnych i potrzebujących. Na terenie naszego miasta 

działają 3 takie jadłodajnie, gdzie każdego dnia jest wydawanych ok. 1,5 tysiąca 

posiłków.  

 

15. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Rok Liturgiczny ustanawia ścisłą 

więź między dzisiejszą uroczystością a wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, 

które obchodzić będziemy jutro. W tych dwóch dniach, tak ściśle ze sobą powiązanych, 

wspomnijmy tych, którzy odeszli od nas w tym roku, i módlmy się za nich, by radość  

i łzy tworzyły syntezę, której fundamentem i niezawodnym oparciem jest Chrystus.     


