OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.10.2021 r.
1. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych, w naszej świątyni Msze św. będą odprawiane tylko o godz.
730 i 900. O godz. 1100 rozpoczną się modlitwy za Zmarłych i procesja z wypominkami.
Po zakończeniu modlitw około godz. 1200 będzie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich
Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i z naszych rodzin. Odwiedzanie grobów
i prywatną modlitwę zaplanujmy na czas przed albo po Mszy św.
2. W uroczystość Wszystkich Świętych ofiary zbierane na tacę zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu
przeznaczone są na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
3. We wtorek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, inaczej określane jako Dzień
Zaduszny. W naszej świątyni Msze św. będą sprawowane o godz. 7 00, 900 i 1800.
O godz. 1700 przy ołtarzu na cmentarzu odmówimy modlitwę różańcową, w której będziemy się
modlić za Wiernych Zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy odeszli z naszych parafii od
listopada 2020 r. Po zakończonym różańcu przejdziemy do świątyni, gdzie będzie sprawowana Msza
św. za zmarłych. Tego dnia kancelaria nieczynna.
4. Stolica Apostolska ze względu na epidemię koronawirusa podobnie jak w roku ubiegłym
rozszerzyła na wszystkie dni listopada odpust zupełny udzielany tym, którzy odwiedzają cmentarze
i modlą się za zmarłych. Zatem, odpust można zyskać każdego dnia za jedną osobę zmarłą,
spełniając „zwykłe warunki”, oraz pobożnie nawiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za
Zmarłych.
5. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych dniach zapraszamy na różaniec o godz. 1730, który
będzie ofiarowany za zmarłych wymienionych podczas wypominek na cmentarzu w Uroczystość
Wszystkich Świętych.
6. W sobotę 06 listopada o godz. 1100 w parafii Sędzin z udziałem kapłanów z całego dekanatu będzie
sprawowana Msza św. za zmarłych kapłanów, w szczególności pracujących w naszych parafiach.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek
i piątek od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek odwiedziny chorych w domach,
a w kościele spowiedź od godz. 1700. Natomiast w sobotę o godz. 900 Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP za nasze grzechy i całego świata, adoracja Najświętszego Sakramentu
i modlitwa różańcowa. Z tej racji nie będzie już różańca wieczorem.
8. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza.
9. Można jeszcze zamawiać całoroczne wypominki za Zmarłych.
10. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy, oraz kalendarze na przyszły rok.
11. W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odeszły ś.p.: Elżbieta Janiak i Halina
Szczerbiak i Józefa Rosińska. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji
odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
12. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej Niedzieli i opieki Bożej na ten rozpoczynający się
tydzień.

