
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

6 listopada 2016 r. 

1. Do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych, jeden raz  

w ciągu dnia, pod zwykłymi warunkami można zyskać odpust zupełny, który można 

ofiarować za zmarłych. W innych dniach roku odpust ten jest cząstkowy. 

2. Na nabożeństwa wypominkowe zapraszamy do naszego kościoła w dni powszednie  

o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30. 

3. Dzisiaj po mszy św. o godz. 17.00 spotkanie członków Róż Żywego Różańca. 

4. W poniedziałek podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić w intencji Ojca 

Świętego Franciszka, Telewizji Trwam i Radia Maryja, a po mszy św. zapraszamy na 

spotkanie Kręgu Biblijnego. 

5. We wtorek podczas mszy św. porannej modlimy się w intencjach zanoszonych przez 

wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy, a w sobotę – przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Loretańskiej. 

6. Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Alfa, która rozpocznie się w czwartek, 10 listopada. 

Są jeszcze wolne miejsca - zapraszamy do udziału. Zapisy w zakrystii lub u o. Sylwestra. 

7. W piątek, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. w naszym 

kościele będą sprawowane o godz. 7.00, 9.30 i 17.30. Podczas mszy św. wieczornej 

będziemy szczególnie modlić się w intencji naszej Ojczyzny. 

 Piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się wyjątkowo po mszy 

św. o godz. 9.30. Na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia zapraszamy jak zwykle na 

godz. 15.00. 

8. Również w piątek o godz. 17.30 zostanie odprawiona msza św. w intencji Sióstr i Braci 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a po mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne  

w salce klasztornej. 

9. Dobiega końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który w Polsce, w uroczystość Chrystusa 

Króla Wszechświata, zwieńczony zostanie Aktem przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. 

Przygotujemy się do tego wydarzenia poprzez okolicznościową nowennę, która w naszym 

kościele będzie odprawiana od 11 listopada podczas mszy św. wieczornej. Zachęcamy do 

wspólnej modlitwy. 

10. W sobotę, 12 listopada, zapraszamy młodzież na kolejne czuwanie z cyklu Młodzi dla 

Jezusa (MDJ). Dokładne informacje na temat czuwań można uzyskać u o. Sylwestra. 

11. W przyszłą niedzielę po mszy św. wieczornej zapraszamy członków Rycerstwa 

Niepokalanej na comiesięczne spotkanie formacyjne. 

 

 Na dzisiejszą niedzielę i nowy tydzień życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego 

i opieki Matki Bożej Loretańskiej 
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