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Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli dnia, w którym
ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego. To święto naszej
wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. To jej obrazem jest nasz kościół
parafialny. Modlimy się za Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego
kościoła.
We wtorek będziemy przeżywać święto świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30
połączona z nabożeństwem różańcowym a po niej Msza św. wieczorna –
zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
W sobotę uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. do południa w porządku
niedzielnym, tzn. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. O godzinie 14.00 w kościele krótkie
nabożeństwo żałobne, po którym wyruszy procesja różańcowa do 5 stacji /1.przy grobie ks. Bronisława Szymuli, 2 i 3- na cmentarzu parafialnym, 4 i 5 na
cmentarzu komunalnym/. Na zakończenie procesji będzie odprawiona na
cmentarzu komunalnym Msza św. koncelebrowana za wszystkich zmarłych
ujętych w wypominkach i spoczywających na naszych cmentarzach. Po Mszy
św. możliwość poświęcenia nowych nagrobków- należy podejść do ołtarza
i zgłosić księdzu. Mszy św. wieczornej w tym dniu nie będzie. W związku
z możliwością uzyskania odpustu zupełnego zachęcamy do skorzystania
z sakramentu pokuty w piątek od godziny 17.00.
W przyszłą niedzielę Dzień Zaduszny- wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Chrystusowi który jest naszym Życiem i Zmartwychwstaniem
polecamy naszych Drogich Zmarłych. Podczas wszystkich Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu.
W związku z uroczystością Wszystkich Świętych księża odwiedzą swoich
chorych w sobotę 08.11.
Nabożeństwo różańcowe do piątku o godz. 17.30, a po nim Msza św.
wieczorna. Zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału wszystkich Parafian.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Warunki zyskania odpustów za zmarłych:
Odpust zupełny można uzyskać jeden raz od południa 1.XI. do północy
2.XI. Warunki:
1)Spowiedź i Komunia św.
2)Nawiedzenie kościoła, odmówienie Modlitwy Pańskiej i Wierzę
w Boga.
3)Modlitwa w intencji Ojca św., np. Zdrowaś Maryjo.
Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myślach
pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, a w inne dni w roku
cząstkowy.

