PONIEDZIAŁEK
29-10-2018
08.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze dla Krystyny
z okazji 75 r. urodzin
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1/ za + matkę Gertrudę w 10 r. śm., ojca Jerzego Wieczorek, szwagierkę Małgorzatę i ++ z rodziny
2/ za + Henryka Boncol w 3 r. śmierci i ++ rodziców z obu stron
3/ za + Wacława Pudlik (int. od sąsiadów z ul. Sikorskiego)
4/ za + Kazimierę Tarnecką-Latocha – 30 dni po śmierci
WTOREK
30-10-2018
08.00 – za ++ Dorotę i Seweryna, Irenę, Jerzego Dewor, Anielę, Marię i Eryka Winszczyk i ++ z pokrew.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1/ za ++ Stefanię i Franciszka Rudy, córkę Marię, zięcia Józefa, Stefanię i Stanisława Brynkus, Henryka i Wandę Kubica,
syna Tadeusza i pokrew.
2/ za ++ Klarę i Pawła Wrodarczyk, Jana Surowiec, Norberta Matejczyk
3/ za + Rajnolda Tyczka, rodziców Jendrysik, Tyczka, ++ z rodziny i pokrew.
4/ za + Tadeusza Gotowskiego (int. od sąsiadów z ul. Sikorskiego)
ŚRODA
31-10-2018
08.00 – 1/ za + Danutę Paździor – 30 dni po śmierci
2/ za + męża Antoniego, rodziców Albertynę i Antoniego, teściów Annę i Karola, brata Leona, bratową Danutę i pokrew.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1/ w int. członków Żywego Różańca – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych
2/ za + Ryszarda Michalik (int. od sąsiadów i znajomych)
3/ za + Rudolfa Klichowskiego w rocznicę śmierci
4/ za ++ Cecylię i Ewalda Herok, Stanisławę i Tadeusza Michalskich, Jerzego Piec, Mariolę Wołowczyk, pokr., dusze w cz.c.
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01-11-2018
06.30 – Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla ukochanej córki Aleksandry
08.00 – 1/ w int. Ojca Świętego i duchowieństwa oraz o nowe powołania
2/ za ++ Barbarę i Feliksa Maleska, Gertrudę i Antoniego Henel, Sylwestra, Helenę, Gerarda, Henryka Wójcik, Jadwigę,
Piotra, Franciszka Spałek
10.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze dla Andrzeja
Pfeifer z okazji 60 r. urodzin /TD/
11.30 – 1/ za + Mariannę Frączek w 7 r. śmierci
2/ za ++ rodziców Gertrudę i Ryszarda Szaton, siostrę Agnieszkę, siostrzeńca Wacława, ++ z rodzin Szaton, Zdebel, Zapała
3/ za ++ rodziców Magdalenę i Alfonsa Kucharczyk, Weronikę i Pawła Prudlik i ++ z rodzin
15.00 – Nieszpory i procesja na cmentarz
16.00 – za ++ rodziców Hildegardę i Wojciecha, Marię i Antoniego, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze w cz.c.
I PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
02-11-2018
08.00 – Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. parafian
17.15 – Różaniec za zmarłych (na cmentarzu)
18.00 – 1/ za wszystkie dusze zalecane
2/ za + Jana Twardowskiego z okazji urodzin
3/ za + męża Eugeniusza, rodziców i dziadków
4/ za + Piotra Klincewicz – 30 dni po śmierci
I SOBOTA MIESIĄCA
03-11-2018
08.00 – do Niepokalanego Serca Maryi w int. parafian
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1/ za ++ Jadwigę i Ludwika, Elżbietę i Piotra
2/ za ++ Jadwigę i Wacława Baniak, Bronisława, Hildegardę, Henryka Janecki, dusze w cz.c.
3/ za + męża Pawła Trzeja w 4 r. śmierci, rodziców i teściów Trzeja, Szubiński, brata Henryka, Małgorzatę, ks. Jana,
wszystkich zmarłych z obu stron
4/ za + Danutę Paździor (int. od sąsiadów z ul. Puszkina)
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA
04-11-2018
08.00 – za + Marię Kubica na pamiątkę urodzin
10.00 – za ++ rodziców Stefana i Cecylię Trembaczowskich, Kazimierza Skrzypiec oraz + Urszulę Lukosz, Teresę Barczyk,
Franciszka Krupa i ++ z rodzin
11.30 – 1/ o dar Nieba w int. zmarłych rodziców Urszuli i Henryka Kopacz, pokrew. z obydwu stron, ++ z rodziny Paluch i Kopacz
2/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w int.
rodziny Matyl
15.00 – Różaniec za zmarłych
16.00 – 1/ za ++ rodziców Alojzego i Marię, Stefanię i Szymona, brata Piotra, dziadków z obu stron, dusze w cz.c. i ++ z pokrew.
2/ za + Cecylię Boczek, Andrzeja Kalinowskiego, Ryszarda Sznurawa, Krzysztofa Bentkowskiego na pamiątkę urodzin i ++ z
rodzin Boczek, Bentkowski, Kalinowski, Sznurawa, Miodek

Niedziela XXX Zwykła 28-10-2018
06.30 – w int. parafian
08.00 – 1/ za ++ Józefa i Elżbietę Cyba, Jadwigę i Pawła Giera, Stanisława i Elżbietę Michalik, Małgorzatę Kazimierczak
2/ za ++ rodziców Gertrudę i Ryszarda, Łucję i Stanisława, siostrę Agnieszkę, Sylwestra, Huberta, Andrzeja i Stefana,
siostrzeńca Wacława, ++ z rodzin z obu stron
10.00 – za + Andreasa Stetten
11.30 – Do Przemienienia Pańskiego i Naszej Panienki, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze dla Brygidy
Nowakowskiej z okazji 50 r urodzin /TD/
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
16.00 – 1/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze dla
Lucyny i Józefa Flak z okazji 10 r. ślubu oraz 50 r. urodzin Lucyny
2/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże
błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Jana Czech z okazji 18 r. urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1/ Zapraszamy do udziału w ostatnich nabożeństwach różańcowych wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych – do środy
włącznie o 17.30, a dzisiaj o 15.00. Prosimy, aby w środę dzieci przyniosły plansze różańcowe.
Dziś po Mszach Św. odbywa się zbiórka na Kościół Prześladowany.
2/ W poniedziałek po różańcu w „Opoce” – spotkanie dzieci I-Komunijnych.
3/ Spotkania przed bierzmowaniem:
- kl. III gimnazjum: w poniedziałek o 16.30 gr. I, we wtorek o 18.30 gr. II
- kl. VIII w środę: o 18.45 – dziewczyny, o 19.30 – chłopcy.
4/ W czwartek – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. – jak w każdą niedzielę. O 15.00 – nieszpory, po których
udamy się z procesją na cmentarz. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii, a w Uroczystość
Wszystkich Świętych – w kaplicy na cmentarzu. W Uroczystość Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny,
który ofiarujemy za zmarłych. W tym dniu na 21.00 zapraszamy całą młodzież oraz wszystkich chętnych na cmentarz
na modlitwę za zmarłych. Zapraszamy parafian do spowiedzi św. przed uroczystością, aby pomóc zmarłym i zyskać
dla nich odpust zupełny: przed Mszą Św. poranną o 7.30, dzieci ze szkoły podstawowej – w poniedziałek o 16.45,
młodzież i dorośli – we wtorek o 16.45, dorośli – w środę o 16.45.
5/ W piątek – wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Na godz. 17.15 zapraszamy na
cmentarz na modlitwę różańcową za zmarłych, a o 18.00 – Msza św. za dusze zalecane. Jest to zarazem Msza Św.
pierwszopiątkowa, na którą zapraszamy dzieci i młodzież. Do 8 listopada zapraszamy na różaniec za zmarłych, z
zaleckami (o 17.30). Odczytywanie zalecek – o 17.20. Kartki na zalecki znajdują się obok prasy.
6/ W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W sobotę odwiedzimy chorych parafian. Zgłoszenia – w zakrystii lub kancelarii.
7/ Od przyszłej niedzieli nie będzie Mszy Św. o 6.30.
8/ Wolne intencje mszalne: 18 XI – 8.00 // 21 XI – 8.00 // 22 XI – 8.00 // 23 XI – 8.00 // 28 XI – 8.00 // 30 XI – 8.00.
9/ Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – Gościa Niedzielnego, kwartalnik Przemienienie.
Z tyłu kościoła można również nabywać znicze Caritas.

ODPUST ZA ZMARŁYCH:
- Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę w dniu 1 XI od południa i przez cały następny dzień, mogą dostąpić
odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Można go uzyskać tylko jeden raz w
ciągu dnia.
- Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii Św.; ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę i
dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
- W dniach od 1 do 8 listopada wierni, którzy pod warunkami jak wyżej pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za
zmarłych choćby tylko w myśli, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. W inne dni roku
odpust jest cząstkowy.

