OGŁOSZENIA
KLASZTORNE
XXX Niedziela Zwykła
29.10.2017 – 05.11.2017
1. Gościmy dzisiaj współbraci z naszego Seminarium Duchownego w Katowicach
Panewnikach. Słowo Boże głosi Diakon Salomon, a bracia klerycy przed kościołem
poproszą o ofiary na cele misyjne naszej Prowincji Zakonnej. Za każdy dar serca
składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Również dziś o godz. 1500 zapraszamy na różaniec w intencji misji i misjonarzy.
3. We wtorek 31 października zostatnie odprawiona ostatnia Msza św., gregoriańska za
zmarłego o. Januarego Wolnika OFM. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w
tych Mszach Św., gregoriańskich.
4. W środę, (1.11) - przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym
kościele będą odprawione według porządku niedzielnego (8 00; 1000 i 1200). Pamiętajmy
też, że nie istnieje coś takiego jak „święto zmarłych”.
5. W czwartek, (2.11) - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany
„Dzień Zaduszny”. Msze św. z kazaniami o g. 630; 1000 i 1830.
6. W zakrystii można składać do 2 listopada wypominki za zmarłych roczne i oktawalne.
▪ oktawalne, – będą odczytywane przez oktawę to jest od 2.11 do 9.11 podczas
różańca św. o godz. 1745. Natomiast 5 listopada (niedziela) o godz. 1500 różaniec
z wypominkami.
▪ roczne, – które będą odczytywane od pierwszej niedzieli Adwentu przed Mszą
św. o godz. 1000 i 1200. Troska o naszych zmarłych wyraża się przede wszystkim
pamięcią modlitewną i dbałością o groby.
7. 1 i 2 listopada można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, a w ciągu
oktawy także na cmentarzu, gdzie pomodlimy się za zmarłych i w intencjach Ojca
Świętego.
8. W tym tygodniu będziemy przeżywać dni odnowy eucharystycznej - pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.
9. Są jeszcze wolne intencje mszalne na miesiąc listopad i grudzień 2017 r;. Prosimy o ich
zamawianie.
W kalendarzu liturgicznym przypadają następujące wspomnienia i święta:
1. w piątek, (3.11) – wspomnienie zmarłych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i
Dobroczyńców Zakonu Serafickiego;
2. w sobotę, (4.11) – Św. Karola Boromeusza, biskupa.
Za wszelkie wsparcie, dar serca, a także za wszelką życzliwość i dowody Waszej
sympatii dla naszego kościoła i klasztoru składamy Bóg zapłać. Niech Dobry i Miłosierny
Bóg udzieli wam i waszym Rodzinom potrzebnych łask, a Matka Jasnogórska niech
otacza wasze Rodziny swą przemożną opieką. Szczęść Boże.

