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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXX Niedziela Zwykła -29.10.2017/
Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym
rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego
kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj
dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na
modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne
sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Ale
z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako
wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.
2. Dzisiaj będzie można jeszcze nabyć kalendarz parafialny w cenie 5 zł.
Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na paczki
mikołajowe i organizację półkolonii.
3. W środę 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 wspominkach i spoczywających na naszych cmentarzach. /W razie
deszczu Msza św. po procesji w kościele parafialnym o godzinie 15.00/. 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 poniedziałek i wtorek od godziny 17.30.
4. W czwartek Dzień Zaduszny- wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Chrystusowi który jest naszym Życiem i Zmartwychwstaniem polecamy
naszych Drogich Zmarłych. Msze św. w tym dniu o godzinie 9.00, 16.00
i 18.00. W tym też dniu przypada I czwartek miesiąca. Godzina Święta
o godzinie 17.00.
5. W piątek jako I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00.
6. W sobotę jako I miesiąca do południa księża odwiedzą chorych. Różaniec
Fatimski połączony z różańcem za zmarłych.
7. Różaniec z wypominkami od czwartku codziennie o godz. 17.30, a po nim Msza
św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach –
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
8. W kościele wyłożone są kartki wypominkowe – to forma naszej pamięci
modlitewnej o zmarłych. Prosimy wypełniać je czytelnie, imiona piszemy w
I przypadku /np.: Zofia, Antoni itp./ oraz podajemy na kartce miejsce
zamieszkania, ponieważ – wzorem lat ubiegłych – będą one wyczytywane w
kościele według ulic. Wypominki składamy w kopertach na tacę, w zakrystii,
bądź w kancelarii parafialnej. Dokładny plan wypominek podamy w środę.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
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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.

