
 

 
28.10.2012 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

- Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła 
 
 

1. Na zakończenie tygodnia misyjnego gościmy O. Jacka Michno z Krakowa, 
który podzieli się z nami informacjami z działalności misyjnej naszej 
prowincji franciszkańskiej. 
Po Mszach świętych będzie można złożyć ofiary na rzecz misji franciszkańskich. 

2. Nabożeństwo różańcowe do środy po Mszy św. wieczornej. 
3. We wtorek poranna Msza św. składkowa w intencji Ofiarodawców, Sympatyków     

i Dobrodziejów: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu. 
4. We czwartek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. według      

porządku niedzielnego.  
O godz. 14.00 Msza św. na cmentarzu z procesją za zmarłych. 

5. Wierni,  którzy 1 i 2 XI nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić 
odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu 
dnia. Warunki:  należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w 
intencji Ojca św., przystąpić do sakramentu pokuty (jeśli zachodzi potrzeba) 
i przyjąć Komunię św. 

6. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za 
zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada natomiast w inne dni roku 
cząstkowy.  

7. W piątek po Mszy św. porannej w Domku Loretańskim wystawienie 
Najświętszego Sakramentu do wieczornej Mszy św. Również Koronka do 
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 odmawiana jest w Domku Loretańskim. 
Zapraszamy do osobistej adoracji Pana Jezusa w ciągu dnia. 
W piątek we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – w Dzień Zaduszny 
– nieszpory za zmarłych o godz. 16.30, a po Mszy św. nabożeństwo za 
zmarłych z procesją po kościele. 

8. W listopadzie nabożeństwo wypominkowe za zmarłych pół godziny przed Mszą 
św. Wieczorną. Kartki z wypisanymi imionami i nazwiskami zmarłych można 
składać w zakrystii  lub na furcie klasztornej. 
Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na prace   konserwatorskie w naszej    
Świątyni. 

9. W przyszłą niedzielę 4 listopada po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic 
różańcowych i spotkanie w sali klasztornej. 
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