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 W dzisiejszą niedzielę z okazji parafialnych dożynek o godz.10.30 uroczysta Suma za parafian, rolników i
Gromady Rozbarskiej. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za
złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 O godz. 17.00 w Domu Parafialnym odbędzie się katecheza dla dorosłych z cyklu Laboratorium wiary.
 Kończy się miesiąc październik. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych o godz. 17.30.
 W poniedziałek w godz. 14.00-16.00 spotkanie Samopomocowej grupa wsparcia dla osób potrzebujących.
 We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronkę do
Bożego Miłosierdzia, o na godz. 15.30 adoracja Pana Jezusa dla dzieci.
 We wtorek o godz. 19.30 Wieczór Świętych, rozpocznie się on nieszporami w kościele Wniebowzięcia NMP
na Rynku. Następnie udamy się z relikwiami świętych do naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy.
 W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę, nie
będzie jedynie popołudniowej Mszy św. o godz.16.00. O godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych
na naszym parafialnym cmentarzu.
 W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu będą
o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 17.00 - Msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
 Wierni, którzy nawiedzą kościół od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny,
mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w
ciągu dnia. Natomiast w dniach od 1 do 8 listopada, wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się
za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który również może być ofiarowany za zmarłych. Warunki zyskania
odpustu zupełnego : stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.; ponadto należy odmówić Ojcze
nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego. Tak najlepiej możemy pomóc
naszym zmarłym!
 Od dnia Zadusznego do piątku 10 listopada włącznie, celebrowane będą nabożeństwa różańcowe za
zmarłych : w tygodniu o godz.17.30, w niedzielę o godz.15.30. Zalecki za zmarłych można składać w
zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
 W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych przypominamy, że cmentarz parafialny jest miejscem
poświęconym i z tej racji powinniśmy zachować odpowiednią powagę i szacunek wobec tego świętego
miejsca: przede wszystkim modlić się za zmarłych i zachować ciszę.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I piątek i sobota miesiąca. W piątek Msza św. ku czci
Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W piątek o godz.15.00 wyjazd sprzed Centrum ks. Gorczyckiego na pielgrzymkę do Gietrzwałdu.
 W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie
spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 W przyszłą niedzielę w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka o godz. 14.15.
 Zapraszamy na Adwentową pielgrzymkę do Dzieciątka Jezus Koletańskiego w dniu 9 grudnia. Koszt 40 zł.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.30. Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego, Kalendarz Parafialny na rok Pański 2018 w cenie 10 zł., Drogę do nieba z
dodatkiem rozbarskim oraz skosztować rozbarskich wypieków.
„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ
DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM, A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO”.
KOCHAĆ TO PRAGNĄĆ DOBRA ZARÓWNO DLA DRUGIEJ OSOBY, JAK I DLA SIEBIE.
NIECH UDZIAŁ W TEJ MSZY ŚW. UZDOLNI NASZE SERCA DO TAKIEJ MIŁOŚCI.

