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 ▪ Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie do-
datkowo jeszcze dzisiaj po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00 oraz we wtorek 
i w środę od 10.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.).

 ▪ W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą spra-
wowane 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 trady-
cyjną procesją na cmentarzu.

 ▪ W piątek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 
w naszym kościele o godz. 7.00 (za zmarłych zalecanych) i o godz. 18.00.

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

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej 
liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.

 ▪ Również w piątek – choć obchód pierwszego piątku miesiąca przysłania Wspo-
mnienie Wiernych Zmarłych – po Mszach św. odmówimy litanię ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót 
miesiąca.

 ▪ W sobotę 3 listopada o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (4 listopada) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy 
kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne człon-
ków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej parafii na utrzymanie 
cmentarza i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. Antoniego. W przy-
szłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchow-
nego i innych instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.


