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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXX Niedzielę Zwykłą – 28.10.2018r.

90 LAT poświęcenia kościoła i powstania parafii
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00
2. Dziś również po każdej Mszy św. nasi ojcowie z tyłu kościoła zbierają i wypisują wypominki
za Zmarłych na Msze św. polecone odprawiane przez cały miesiąc listopad i na Różaniec za
Zmarłych odprawiany w naszym kościele w dniach od 2 do 8 listopada br. w tygodniu o
godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 16.00. Wypominki za Zmarłych będą zbierane i
wypisywane również po Mszach św. 1 i 2 listopada br. Wiernych prosimy o wypisywanie
nazwisk Zmarłych drukowanymi literami oraz zaznaczenie na wypominkach czy są one
przeznaczone na Różaniec za Zmarłych czy na Msze św. polecone. Nasi ojcowie
rozprowadzają także znicze „Caritas” w cenie 3 zł., z których dochód przeznaczony jest na
biednych i potrzebujących.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 31 października br. o godz. 18.00.
4. W czwartek 1 listopada br. przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym
kościele będą odprawione o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 19.00. Nie ma Mszy św. o
godz. 15.00. W tym dniu zapraszamy wiernych na Nieszpory za Zmarłych do parafii św.
Andrzeja o godz. 14.30 lub na Różaniec za Zmarłych na cmentarzu św. Michała Archanioła
o godz. 15.00.
5. W piątek 2 listopada br. przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny. Z tej okazji naszych Parafian I Wiernych zapraszamy na Mszę św. w intencji
Zmarłych z kazaniem o godz. 18.00. Przed Msza św. o godz. 17.15 Różaniec za Zmarłych z
wypominkami.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca listopada. W czwartek
po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo w intencji powołań, a w piątek również po Mszy św. o
godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
7. Chorych odwiedzimy w sobotę 3 listopada br., których prosimy zgłaszać w Kancelarii
Parafialnej.
8. Również w sobotę 3 listopada br. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza
św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny w intencji Róż
Różańcowych
9. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. „olejek i winko” św. Kamila
oraz różne dewocjonalia.
10. Kancelaria Parafialna przyjmuje wypominki za Zmarłych na Msze św. polecone
odprawiane przez cały listopad oraz na Różaniec za Zmarłych.

11. W dniach 1 i 2 listopada br. tradycyjnie już na placu kościelnym powstanie symboliczny
grób, przy którym będzie można palić znicze za naszych Zmarłych, których groby są daleko
i nie możemy się na nie udać. Jednocześnie prosimy wiernych, aby nie palili zniczy w
westibulum kościoła.
12. Dziś do nabycia październikowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w niej
warto przeczytać między innymi: o „Świętym” miesiąca listopada”, „Ku niepodległej”, „Z
różańcem w ręku”, „Czym jest Żywy Różaniec” wiadomości z życia parafii oraz „Nasze
zdrowie” gdzie piszemy o oparzeniach. Przypominamy, że nasza gazetka nie ma konkretnej
ceny, a dochód z jej nabycia przeznaczony jest na potrzeby kościoła i parafii. Nabywającym
naszą gazetkę składamy serdeczne „Bóg zapłać” i życzymy miłej lektury.

