OG OSZENIA PARAFIALNE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10. 2018 r.
1. W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu w naszej świątyni msze
św. będą odprawiane o godz. 730 i 900, nie będzie mszy św. po południu. O godz. 1100
gromadzimy się na cmentarzu przy kaplicy, gdzie rozpoczną się modlitwy za Zmarłych
i procesja. Po zakończeniu modlitw będzie odprawiona msza św. w intencji wszystkich
Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i z naszych rodzin. W czasie mszy św.
bardzo proszę, aby wszyscy zgromadzili się przy ołtarzu. Odwiedzanie grobów
i prywatną modlitwę pozostawmy na czas po mszy św.
2. W uroczystość Wszystkich Świętych ofiary zbierane zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu
przeznaczone są na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego we Włocławku.
3. Od pierwszego do ósmego listopada można uzyskać odpust zupełny, ale tylko za zmarłych.
Każdego dnia za jedną osobę, spełniając „zwykłe warunki”, oraz pobożnie nawiedzając
cmentarz i odmawiając modlitwę za Zmarłych. W tych dniach zapraszamy na różaniec pół
godz. przed mszą wieczorną, który będzie ofiarowany za zmarłych wymienionych podczas
wypominek na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych.
4. W piątek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, inaczej określane jako
Dzień Zadusznych. W naszej świątyni msze św. będą sprawowane o godz. 700, 900 i po
południu o godz. 1800. Jeżeli nie będzie padał deszcz to zapraszamy o godz. 1700 na cmentarz,
gdzie podczas modlitwy różańcowej będziemy się modlić za Wiernych Zmarłych
umieszczonych na kartkach, w sposób szczególny za tych, którzy od listopada 2017 r. odeszli
z naszych parafii do Pana i spoczywają na tym cmentarzu. Po zakończonym różańcu
przejdziemy do świątyni, gdzie będzie sprawowana msza św. w intencji zmarłych.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek
miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 1700. Odwiedziny chorych
od godz. 930. W sobotę zapraszamy do kościoła na godz. 900 na mszę św. i różaniec jako
wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za nasze grzechy i całego świata.
6. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
7. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszli ś.p. Barbara Dzięciołowska
i Marian Brochocki. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji
odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
8. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a ten czas świąteczny, w którym
wielu z nas w różnych miejscach będzie nawiedzać groby bliskich, łaska i opieka Boża niech
czuwa każdego dnia.

