OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX niedziela zwykła (23 października 2022 r.)
1. Dzisiaj niedziela misyjna. Ofiary zbierane na tacę, tak jak zapowiadaliśmy, są przeznaczone
na misje.
2. Rozpoczynamy ostatni tydzień października, zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe.
Dziękuję wszystkim, którzy pomagają przyjść na Różaniec dzieciom
3. W nadchodzącym tygodniu:
Piątek – Święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Sobota – 2 rocznica śmierci Ks. Bp-a Józefa Zawitkowskiego - Msza Św. o godz. 9:00
4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Św. na cmentarzu i w bazylice
katedralnej będzie następujący:
700 - Msza św. w Bazylice Katedralnej;
900 - Msza św. w Bazylice Katedralnej;
1000 - Msza św. w Kaplicy na cmentarzu parafialnym (nagłaśniana na terenie cmentarza)
1130 - Modlitwą wypominkowa za zmarłych
1200 – Msza św. w Kaplicy na cmentarzu parafialnym (nagłaśniana na terenie cmentarza)
1800 - Msza św. w Bazylice Katedralnej;
1900 - Procesja po cmentarzu z modlitwą różańcową za zmarłych.
5. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada:
Msze św. w Bazylice katedralnej o godz. 700, 800, 900 i 1800. Po Mszy św. o godz. 900 procesja
wewnątrz Bazyliki połączona z modlitwę za zmarłych
6. Najbliższy tydzień będzie dla wielu spośród nas czasem sprzątania grobów. Na naszym
cmentarzu zostało zorganizowane specjalne miejsce segregacji śmieci (zadaszone, dokładnie
oznaczone miejsce po lewej stronie patrząc na kaplicę). Chcemy w ten sposób ograniczyć
koszty wywozu śmieci, które są bardzo duże. Bardzo, bardzo prosimy o segregację śmieci
(zielone – podlegające biodegradacji, szkło, plastik).
7. Tydzień temu przeżywaliśmy Dzień Papieski. Ofiarami do puszek wspieraliśmy młodzież z
uboższych rodzin. Na stypendia naukowe, poprzez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,
zebraliśmy 1881 zł. Bóg zapłać.
8. Bardzo dziękuję za spotkania na plebanii z Szafarzami Komunii Św., Grupą Maryjną oraz
różańcowym. Chciałbym w dogodnym czasie spotkać się jeszcze z Rada parafialną i Rada
ekonomiczną. Będę wdzięczny za informacje, kiedy takie spotkania mogłyby się odbyć.
Będę też wdzięczny za informację, gdzie w naszej Parafii spotykają się Koła Żywego
Różańca.
9. Przy wyjściu z bazyliki możemy zaopatrzyć się w kalendarze diecezjalne na 2023 r.
Zachęcamy także do nabywania wkładów do zniczy na cmentarz (po 4 zł). Zakupując
te wkłady wspieramy Caritas.
10.Wypominki, a także intencje na Msze Św. w 2023 r. przyjmujemy w zakrystii oraz w
kancelarii parafialnej. Wypominki będą przyjmowane także na cmentarzu w dniu 1
listopada.
Wszystkim życzymy spokojnego tygodnia. Pamiętajmy, że za tydzień w niedzielę
przesuwamy zegarki o jedna godzinę do tyłu, czyli śpimy o godzinę dłużej.

