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Papież Franciszek w audiencji generalnej wezwał Polaków do „szacunku dla życia
naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych” i podkreślił, że „przykazanie
miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują
matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci”. Ponadto Księża Biskupi proszę
również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji
ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii.
Wyjątkowo dziś nie możemy odwiedzać grobów naszych bliskich zmarłych. Zachęcamy więc
do zapalenia symbolicznej świeczki w naszym kościele lub znicza przy naszym krzyżu
misyjnym z myślą o tych, których Pan Bóg odwołał do wieczności. Znicze za dobrowolną
ofiarę dostępne są u pana kościelnego przy wyjściu głównym. Przypominamy także, iż
można przez cały miesiąc listopad zyskać odpust zupełny za zmarłych, będąc w stanie
łaski uświęcającej, przyjmując komunę św., nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych.
W poniedziałek, 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu zostaną
odprawione o godz. 7.30, 9.00 i 18.00. Przed mszą św. o godz. 18.00 można składać
kartki z imionami bliskich zmarłych, gdyż będzie to msza św. zbiorowa.
W dniach 3 – 8 listopada odmawiać będziemy różaniec za zmarłych połączony z
wypominkami o godz. 17.30. Wypominki można składać w zakrystii lub biurze parafialnym.
Czyste formularze dostępne są w kruchcie, można także skorzystać z formularza
elektronicznego na naszej stronie internetowej. Odmawiając różaniec będziemy się także
łączyć ze wszystkimi uczestnikami inicjatywy modlitewnej Różaniec do granic nieba prosząc
o wybaczenie wszystkich grzechów dzieciobójstwa w naszej Ojczyźnie.
W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjęcia Komunii Świętej. W
piątek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z
uwielbieniem i śpiewem potrwa do godz. 20.00. W tym czasie także będzie okazja do
spowiedzi. W sobotę zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00, po której odmówimy
różaniec, włączając się w ogólnopolską inicjatywę celebracji modlitewnych ku czci
Niepokalanego Serca Maryi.
Zachęcamy do nawiedzania naszej kaplicy, w której trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu. To wielkie duchowe dobro w naszym mieście. Prosimy, aby Pan Jezus w
kaplicy nie był sam.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny oraz
parafialny biuletyn „Barka”.
Bardzo dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii oraz za wszelkie oznaki
życzliwości szczególnie w ostatnim czasie. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca,
taca będzie przeznaczona na cele inwestycyjne.
Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

