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1. Nabożeństwa różańcowe dla dorosłych potrwają do środy włącznie. Natomiast ostatnie spotkanie różańcowe dla
dzieci odbędzie się w poniedziałek o 17:00.
2. Kartki na wypominki można składać dzisiaj po każdej Mszy świętej w biurze parafialnym.
Za zmarłych będziemy modlili się w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, tzn. od 2 do 8. Msza św. za
zmarłych wymienionych w wypominkach każdego dnia oktawy o 18:30, a w niedzielę o 10:00.
3.Uroczystość Wszystkich Świętych świętować będziemy w czwartek, 1 listopada. Msze święte tego dnia będą
sprawowane o: 8:00, 10:00, 11:30 i 18:30.
4. Uroczystości na cmentarzu parafialnym przy ul. Pelplińskiej rozpoczną się o godz. 14:30 procesją modlitewną, a
następnie zostanie odprawiona Msza Święta przy kaplicy cmentarnej. Ofiary zbierane na cmentarzu przeznaczone
będą na utrzymanie i porządkowanie cmentarza. Od godz. 10:00 do 14:30 trwać będą modlitwy za zmarłych na
cmentarzu.
5. W czwartek, 1 listopada nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele.
6. W Dzień Zaduszny, 2 listopada, zapraszamy na Msze święte o 8:00 i 18:30. Po wieczornej Eucharystii procesja
do figury św. Józefa i modlitwa z zmarłych mieszkańców Chyloni. Tego też dnia sprawować będziemy Mszę świętą
na cmentarzu, przy kaplicy, o godz. 11:00. Dzień Zaduszny to również pierwszy piątek miesiąca, w związku z
wypominkami, nie będzie Mszy świętej o 17:00. Dzieci zapraszamy na 8:00 lub 18:30.
7. Zapraszamy do skorzystania ze Spowiedzi Świętej przed uroczystością Wszystkich Świętych i pierwszym
piątkiem. Będziemy spowiadali we wtorek i środę od 17:30 do 18:30 w górnym i dolnym kościele. Spowiedź w
czwartek przed każda Mszą Świętą, a w piątek, 2 listopada od 7:30 do 8:00 i od 18:00 do 18:45.
8. Rodziny, które straciły kogoś bliskiego w tym roku zapraszamy w niedzielę, 4 listopada na Mszę świętą o 10:00
podczas której, jeszcze raz polecimy naszych bliskich miłosiernemu Bogu. Znakiem naszej modlitwy będą świece z
naklejoną kartką zawierającą imię zmarłej osoby. Świece te prosimy o przyniesienie w procesji z darami. Prosimy o
takie świece, które łatwo jest postawić na podłodze.
9. Spotkanie modlitewne zatytułowane „Uwielbienie wraz ze Wszystkimi Świętymi i Grzesznikami” odbędzie się we
wtorek o 19:15 w dolnym kościele. Zaprasza Wspólnota SNE Magnificat.
10. W środę, 31 października nie będzie spotkania Klubu Seniora. Zapraszamy natomiast seniorów na cykl wyjść
do Centrum Filmowego między innymi na filmy: „Zimna Wojna” oraz „Kamerdyner”. Wyjścia w terminach 6, 12 i 20
listopada godzina 11:00. Zapisy w poniedziałek 29 października w kawiarni Domu Parafialnego od godz.10:00 do
11:00. Bilety będą częściowo refundowane: 3 wyjścia - 24 zł; 2 wyjścia - 18 zł; 1 wyjście - 10 zł.
11. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie: Msza święta o 8:00, a następnie rozważanie biblijne
i różaniec. Będzie to jednocześnie spotkanie dla członków Żywego Różańca.
12. W najbliższym tygodniu dotrą wreszcie części budowlane i będą mogły rozpocząć się prace przy
doporowadzeniu kanalizacji do zaplecza dolnego kościoła. Gdyby ktoś chciał wesprzeć te prace finansowo prosimy
o kontakt z biurem parafialnym. Natomiast dzisiaj odbywa się kwesta na pomoc w budowie kościoła Matki Bożej z
Lourdes w Otominie. Polecamy ją serdecznie ofiarności wiernych.

W minionych dniach zmarli:
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+ Maria Formella, lat 74, + Maria Bęben, lat 79, + Danuta Hresiukowicz, lat 81,
+ Wanda Kamerka, lat 72, + Leon Dopke, lat 88;
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