
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI niedziela zwykła (30 października 2022 r.)

1. W ostatnie  dni  października dziękujemy wszystkim,  którzy gromadzili  się  na wspólnej
modlitwie różańcowej w naszej katedrze. Szczególnie dziękujemy dzieciom za włączenie się
w modlitwę różańcową. Nagrodą będzie w tym roku wyjazd do Niepokalanowa.

2. W najbliższy wtorek będziemy przeżywać 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 (przed Msza Św. Różaniec)

3. 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 

4. 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 przy głównej bramie oraz przy kaplicy na nowej części cmentarza. 

5. Na cmentarzu jak każdego roku będzie prowadzona kwesta na odnowienie nagrobków, a
także zbiórka do puszek na Seminarium Duchowne

6. Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po drogach, a także na bezpieczeństwo
na cmentarzu. Przypominamy, że za stan nagrobków odpowiadają dysponenci grobów

7. Trwa sprzątanie grobów. Na naszym cmentarzu zostało zorganizowane specjalne miejsce
segregacji  śmieci  (zadaszone,  dokładnie  oznaczone  miejsce).  Chcemy  w  ten  sposób
ograniczyć  koszty  wywozu  śmieci,  które  są  bardzo  duże.  Bardzo,  bardzo  prosimy  o
segregację śmieci (zielone – podlegające biodegradacji, szkło, plastik).

8. W najbliższym  tygodniu  także  pierwszy  piątek  i  pierwsza  sobota  miesiąca.  W piątek
możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu przez cały dzień.

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.Zachęcamy do korzystania z Biblioteki parafialnej. Biblioteka posiada w zborach książki
religijne, podróżnicze, biograficzne, reportaże, obyczajowe. Posiada również zbiór książek
dla dzieci. Nasza Biblioteka parafialna jest czynna w środy od godz. 16:30 do 18:30

11.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Halinę Stań
Śp. Jana Kozę
Śp. Tomasza Sierakowskiego

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


