Uroczystość Wszystkich Świętych
01. 11. 2020
OGŁOSZENIA

 Dzisiaj o godz. 14.oo zapraszam do kościoła parafialnego, o 16.oo do kościoła w
Żyrowej na nabożeństwo za zmarłych połączone z różańcem.
„W związku z decyzją, ogłoszoną przez Premiera RP, w dniach 31 października oraz 1 i 2
listopada 2020 r. cmentarz będzie zamknięty”.
 Od dzisiaj południa przez cały listopad możemy zyskać odpust zupełny za zmarłych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli
uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych
wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak
najszybciej spełnić (Szczegóły - tablica ogłoszeń)

 Od dzisiaj zmieniamy tajemnice różańca świętego.
Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego o Kurii Biskupiej.
 Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Zapraszam
do udziału we Mszy św. za naszych zmarłych. Możemy zyskać odpust zupełny za
zmarłych . Możemy ich też zalecać modlitwie wspólnoty.
 Zapraszam na różaniec za zmarłych: w kościele parafialnym: w poniedziałek o godz. 7.3o;
wtorek czwartek, piątek i sobotę o godz. 6.3o ; w środę o godz.8.3o; w Żyrowej: jutro po
Mszy św., w czwartek i piątek o godz. 17.3o.

 W środę kościele parafialnym dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam
do pobożnego i licznego udziału w godzinach adoracyjnych. Plan adoracji
godz. 10.oo - Jasiona
godz. 15.oo - adoracja cicha
godz. 11.oo - Oleszka
godz. 16.oo - Zakrzów
godz. 12.oo - przerwa na wietrzenie
godz. 17.oo - Dąbrówka
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o
powołanie. W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych ( z uwzględnieniem reżimu
sanitarnego)
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z
=
Zakrzowa, ul. Mickiewicza od 10 do autostrady
= Żyrowej , ul. Myśliwca od 8 do 13


W niedzielę 8 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziemy
obchodzić 12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jest on poświęcony
sytuacji Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan
będzie zbiórka do puszek przed kościołami .



Z czasopism : Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Głos św. Franciszka.

 Zapraszam do zamawiania Mszy św. na następny rok. Od 5 do 15. XI tylko jubileusze,
rocznice, intencje wioskowe lub grup parafian, roczki. Od 17. XI wszystkie intencje

