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Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć tym znanym z imienia, ale też licznej
rzeszy bezimiennych, którzy dostąpili zbawienia i uwielbiają Pana Boga w niebie. Jak mówi
Apokalipsa jest to tłum, którego nikt nie może policzyć, z każdego ludu, języka i narodu. Prośmy
dobrego Boga, byśmy kiedyś dołączyli do tej rzeszy i by obdarzył On nas swoim miłosierdziem.

________________________

Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii na remont witraży.
Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. o 7.00, 9.00, 11.00, i ok. 15.00.
Nabożeństwo żałobne o godz. 14.00, nie będzie procesji na cmentarz, wszystkie modlitwy
za naszych zmarłych odmówimy w kościele, a ok. godz. 15.00 popołudniowa Msza św. za ++ zalecanych.
Prosimy rodziny zmarłych /od ostatniej Uroczystości Wszystkich Świętych w 2019 roku/ o przyniesienie
do naszego Kościoła zniczy, które zostaną zapalone w czasie specjalnej modlitwy na nabożeństwie żałobnym.

________________________

Od wtorku 3 listopada w salce katechetycznej można zamawiać /na razie/ tylko Msze św. jubileuszowe,
ślubne oraz I rocznice śmierci. Msze św. zamawiamy w godzinach kancelaryjnych
nie zamawiamy Mszy św. telefonicznie.
We wtorek Msze św. zamawiamy od 7.00 do 10.30 oraz od 15.00 do 16.30
w piątek zamawiamy Msze św. tylko od 7.00 do 8.30.
Przy zamawianiu Mszy św. prosimy zachować dystans oraz zakryć usta i nos.

________________________
W czwartek spowiedź św. dla uczniów kl. IV o godz. 17.15.
________________________

Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach.
Transmisja o godz. 20.20 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godz. 20.30 w Radiu eM 107,6

________________________
Można składać dobrowolne ofiary za ławki.
________________________

W związku z ograniczeniami, zaznaczamy że w naszym kościele może uczestniczyć w liturgii,
jednorazowo do 30 osób. Prosimy o zachowanie dystansu, noszenie maseczek i dezynfekowanie
rąk.
Zaznaczamy, że wszystkie Msze św. i codzienny różaniec są transmitowane przez nasze radio
na częstotliwości 94,4.
W miesiącu listopadzie nie będzie odwiedzin chorych. Gdyby ktoś z chorych potrzebował posługi
Sakramentalnej, prosimy o indywidualnie uzgodnić z księdzem.
Wszystkich parafian informujemy, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka
przez Penitencjarę Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskiwać nie przez
pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc.
Zachęcamy usilnie wiernych, w oparciu o tradycję i naukę kościoła, do przyjmowania Komunii św.
na rękę. Mówi o tym nowy dokument KEP z 3.10 tego roku.

________________________

Przypominamy wszystkim parafianom o obowiązku zakrywania ust i nosa przed wejściem
do kościoła na czas trwania Mszy św. oraz nabożeństw.
W przedsionku z tyłu kościoła oraz na półce przy czasopismach wyłożone są zapasowe maseczki oraz
płyny dezynfekujące, prosimy aby wszyscy wchodzący do kościoła dezynfekowali ręce.

________________________

W przyszłą niedzielę kolekta na remont katowickiej katedry.

