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1. W najbliższy wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego. O godz. 14.00 na
cmentarzu parafialnym zostanie odprawiona dodatkowa msza św., połączona z procesją
i modlitwami za zmarłych. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie.
2. W środę, 2 listopada, będziemy przeżywać Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. W naszym kościele msze św. w tym dniu będą
sprawowane o godz. 7.00, 9.30 i 17.30. Wieczorna msza św. będzie połączona
z nieszporami i z okolicznościową procesją za zmarłych w kościele. Zapraszamy do udziału
w tym nabożeństwie.
3. W czwartek, 3 listopada, będziemy obchodzić Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych Zakonu Franciszkańskiego. W tym dniu modlimy się szczególnie za zmarłych
Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Franciszkańskiego. Podobnie
jak w dniu zadusznym wieczorna msza św. będzie połączona z nieszporami
i z okolicznościową procesją za zmarłych w kościele. Zachęcamy do udziału.
4. W dniach 1 i 2 listopada za nawiedzenie kościoła oraz od 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.
5. Na nabożeństwa wypominkowe zapraszamy do naszego kościoła od 2 listopada w dni
powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30.
6. W piątek po mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna
okazja do adoracji. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
7. Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Alfa, która rozpocznie się 10 listopada. Są jeszcze
wolne miejsca - zapraszamy do udziału. Zapisy w zakrystii lub u o. Sylwestra.
8. Zapraszamy młodzież na kolejne czuwania z cyklu Młodzi dla Jezusa (MDJ). Czuwania
będą się odbywać, tak jak w ubiegłych latach, w pierwsze soboty miesiąca o godz. 19.00.
W listopadzie czuwanie będzie wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca, czyli 12 listopada.
Dokładne informacje na temat czuwań można uzyskać u o. Sylwestra.
9. W zakrystii jest do nabycia Kalendarz Rolniczy na rok 2017 (w cenie 25 zł) i kalendarz
z ilustracjami wieńców dożynkowych (w cenie 5 zł), natomiast przy wyjściu z kościoła
można zabrać bezpłatny egzemplarz gazety ewangelizacyjnej Dobre Nowiny.
Bóg, który w tajemnicy Wszystkich Świętych obdarza nas nadzieją życia wiecznego,
umocni naszą wiarę i błogosławi wszystkim w tych szczególnych dniach rozważania rzeczy
ostatecznych

