ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
28 października 2018
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi,
miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy
dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.
2. Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz. 16,30 i
17,00.
3. W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy,
dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym.
4. Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za zmarłych. O godz.13,30
zgromadzimy się aby podczas Mszy Świętej i procesji polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli
już bramę śmierci, a szczególnie za naszych parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.
5. Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.
6. W piątek, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych będziemy modlić się za
zmarłych.
7. W tym miesiącu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym czwartkiem i piątkiem miesiąca,
ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek.
8. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas nabożeństwa o godz.17,00
9. Przez cały listopad w niedziele i w dni powszednie będziemy wspólnie modlić się za zmarłych polecanych w
wypominkach.
10. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych na drodze do świętości.
Przypominam, że w pierwszą sobotę miesiąca z sakramentami świętymi udajemy się do chorych i seniorów z
naszej wspólnoty parafialnej od godz. 10,00

W Uroczystość Wszystkich Świętych . Msze św. o 8,00 , 9,30 , 11,00 , o 11,00 też w
Gołuszycach . 13,30 Msza święta , po niej procesja na cmentarz parafialny , prosimy o wspólne
odmawianie modlitwy różańcowej w czasie procesji na cmentarz. .
Kolekta za tydzień na potrzeby naszej diecezji
W I Sobotę - wystawienie o 17,00 dla Róż różańcowych i wymiana tajemnic.
W Wszystkich Świętych i 2 XI. w Dzień Zmarłych : wypominki listopadowe, roczne i msze zbiorowe
przyjmujemy w biurze parafialnym. Msze św. zbiorowe odprawimy : Dzień Zmarłych 2 XI o :
8,00 , 9,30 , 11,00 w Głuszycach , 16,30, 18,00

1. XI. po południu i 2. XI przez cały dzień można uzyskać odpust zupełny za zmarłych w
każdym kościele i kaplicy. Od 1 – 8. XI. codziennie jeden raz za nabożne nawiedzenie
cmentarza oraz odmówienie choćby tylko w sposób duchowy jakiejkolwiek modlitwy za
zmarłych można UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH.
Bóg zapłać Wiernym z ul. Pocztowej i Łowińskiej za tak piękne utrzymanie w czystości
kościoła , biura paraf. i terenu przykościelnego i ofiarowanie kwiatów.
Na listopad prosimy o sprzątanie kościoła i kwiaty Wiernych z ul. Cichej .O
koordynację prac prosimy panie : Katarzynę Kuligowską, Wiolettę Zielińską , Annę
Falkiewicz , Barbarę Barszcz i Małgorzatę Parszyk
Módlmy się za Zmarłych Kapłanów ś.p. Ks. Proboszcza AUGUSTYNA SCHWANITZ i Ks.
Proboszcza KONRADA WEDELSTEAETA, tych z naszych Rodzin i Znajomych , których
sobie teraz przypominamy , a oni z czyśćca proszą o pamięć i pomoc , bo sami już sobie
pomóc nie mogą – Dobry Jezu a nasz Panie......................
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie ............................
A Wszyscy Wierni Zmarli przez nieskończone miłosierdzie Boże niech spoczywają w
pokoju wiecznym . A M E N .

