
 

 ▪ Jeszcze przez kilka dni zachęcam do udziału w październikowych nabożeń-
stwach różańcowych, które odprawiane są o godz. 17.30, a dzisiaj w niedzielę 
o godz. 17.15.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na spotkanie modli-
tewne za zmarłych członków klubu, które odbędzie się w poniedziałek (28 
października) o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. An-
toniego.

 ▪ We wtorek s. M. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się 
w sali parafialnej o godz. 17.00.

 ▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych:
— we wtorek od 17.00 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.)
— w środę od 6.30 do 8.30 (z przerwą na Mszę św.) i od 17.00 do 19.30
— w czwartek od 10.00 do 11.00 i od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.).

 ▪ W tym tygodniu nie będzie Mszy św. szkolnej. 

 ▪ W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą sprawo-
wane jak w niedzielę, czyli o godz. 8.00, 10.30 i 18.00. Po południu o godz. 
14.00 w kaplicy cmentarnej rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych z tra-
dycyjną procesją na cmentarzu.

 ▪ Odpusty za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub 
pół publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspo-
mnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego 
za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: mo-
dlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; 
przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej. Wierni, któ-
rzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wy-
żej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.

 ▪ W sobotę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze 
św. w naszym kościele o godz. 8.00 i o godz. 18.00.
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 ▪ Również w sobotę – choć obchód pierwszej soboty miesiąca przysłania Wspo-
mnienie Wiernych Zmarłych – zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Po-
częciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę także (2 listopada) o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwie-
dziny chorych. 

 ▪ Od soboty do 8 listopada o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele 
różaniec za zmarłych zalecanych. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi 
zmarłymi można zostawiać w zakrystii, w kancelarii lub w koszyku podczas 
kolekty (będą czytane przed różańcem za zmarłych).

 ▪ W przyszłą niedzielę (3 listopada) o godz. 14.00 w domu katechetycznym 
przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne 
członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej parafii na utrzyma-
nie cmentarza i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. Antoniego. 
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej para-
fii. „Bóg zapłać”. 

 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. 
wykazały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 760 
osób (40 mniej, niż przed rokiem), w tym do Komunii św. przystąpiło prawie 
240 wiernych. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Je-
rzego Wodzisławskiego, lat 59, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w czwar-
tek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
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