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Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych – dzisiaj o godz. 16.15.
Msza św. w intencji zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach – dzisiaj o godz. 17.00.
Obchody liturgiczne tygodnia:
poniedziałek – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych,
środa – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa,
niedziela – rocznica poświęcenia kościoła w Brzeziu.
Informujemy, że odpust zupełny za wiernych zmarłych można uzyskać przez wszystkie dni
listopada, spełniając warunki odpustu. Osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą
opuścić domów z powodu nałożonych restrykcji, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze
duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwie za zmarłych. Osoby takie muszą przy
tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub
Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub Nieszporów z Oficjum za
zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.
Msze święte za zmarłych zalecanych będą odprawiane od poniedziałku do czwartku o godz.
7.00. Zapraszamy także na różaniec za zmarłych zalecanych – od poniedziałku do piątku po
Mszy św. wieczornej, w sobotę i niedzielę – o godz. 16.15. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych.
W piątek o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych czcicieli Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W sobotę o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca. Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zalecki za zmarłych zalecanych można składać w zakrystii.
Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na renowację katedry.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele
i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać!
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego.
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dzisiejsze czytania: (Ap 7, 2-4. 9-14); (Ps 24,1-6); (1 J 3, 1-3);
Aklamacja (Mt 11,28); (Mt 5,1-12a);

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie". Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.11.2020 – Uroczystość Wszystkich Świętych:
8.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Henryka Sanetra oraz dziadków Ludwika
i Wincentę Sanetra.
10.30 Za + Janinę Róg w 1. rocznicę śmierci.
16.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00 W intencji zmarłych spoczywających na brzeskich cmentarzach.

PONIEDZIAŁEK, 02.11.2020 – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych:
7.00 Za ++ zalecanych.
17.00 Za ++ brata Władysława Łysień w rocznicę urodzin – od siostry
Krystyny z rodziną, dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. różaniec za ++ zalecanych.

WTOREK, 03.11.2020:
7.00 Za ++ zalecanych.
17.00 Za ++ Zdzisławę i Henryka Bielińskich.
Po Mszy św. różaniec za ++ zalecanych.

ŚRODA, 04.11.2020 – wspomnienie św. Karola Boromeusza:
7.00 Za ++ zalecanych.
17.00 Za ++ rodziców Łucję i Konstantego Stawinoga, braci Eryka
i Alojzego, pokrewieństwo Stawinoga, Zielonka, Gelny.
Po Mszy św. różaniec za ++ zalecanych.

CZWARTEK, 05.11.2020:
7.00
17.00

Za ++ zalecanych.
Za ++ córkę Teresę Koczy w rocznicę urodzin, ojca Serafina, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. różaniec za ++ zalecanych.

PIĄTEK, 06.11.2020:
7.00 Za żywych i zmarłych czcicieli Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.00 Za ++ męża Huberta Lenart, córkę Magdalenę, rodziców z obu
stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. różaniec za ++ zalecanych.

SOBOTA, 07.11.2020:
7.00 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
16.15 Różaniec za ++ zalecanych.
17.00 Za ++ teściów Gerarda i Gertrudę Jendrzejczyk, pokrewieństwo z obu
stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Błogosławieństwo rocznego dziecka Łucji Kodury.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.11.2020 – rocznica poświęcenia kościoła w Brzeziu:
8.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Antoniego Fiołka, pokrewieństwo
Staniszewski, Czogalik, Czeleń.
10.30 Za + Irenę Tomczuk.
16.15 Różaniec za ++ zalecanych.
17.00 Za ++ rodziców Antoninę i Karola Klinik.

