PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Goszczowicach
od 27.IX - 4.X.2020 roku.
NIEDZIELA, 27 września 2020 r. - 26 niedziela zwykła
9.00

- Do B. Op. z podz. za łaski prosząc o dalsze z okazji 40-tej rocznicy ślubu w int. Małgorzaty i
Jerzego.
20

PIĄTEK, 2 października 2020 r. - pierwszy piątek miesiąca - św. Aniołów Stróżów
17.00

- Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Leontynę i Zdzisława Dziaduch oraz męża Władysława.
61

NIEDZIELA, 4 października 2020 r. - Odpust ku czci M.B.Różańcowej - 27 niedz. zw.
8.30

- Różaniec

9.00
11.00

- Do B.Op. z podz. za łaski prosząc o dalsze z okazji30-tej rocznicy małżeństwa w int. Barbary i
Krzysztofa Herman.
46a
- Różaniec

11.30

- Suma odpustowa z procesją: Za parafian.

 W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy odpust ku czci M.B.Różańcowej. Parafian
“DOŁU” Goszczowic prosimy o przygotowanie odpustu. Panią katechetkę Barbarę
prosimy o przygotowanie dzieci do procesji odpustowej. Pierwsza Msza św. w
przyszłą niedzielę będzie o godz. 9.00, a Suma odpustowa zostanie odprawiona o
godz. 11.30. Przed Mszami św. prosimy o prowadzenie modlitwy różańcowej.
 Do spowiedzi odpustowej zapraszamy:
w piątek od godz. 16.30 – 17.00 i od godz. 17.30 – 18.00
 W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik. Wszystkich parafian serdecznie
zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe. Bedą one odprawiane w piątki po
Mszy św., w niedziele, tak jak zawsze - pół godziny przed Mszą św., zaś w pozostałe
dni chciejcie się gromadzić tu w kościele o godz. 18.00. Udziela się odpustu
zupełnego każdego dnia pod zwykłymi warunkami, wiernym, którzy odmawiają
różaniec w kościele, rodzinie. Warunki: a) modlitwa 5 dziesiątek bez przerwy, b)
rozmyślanie tajemnic, c) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według
zwyczaju.
 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, dlatego w sobotę chcemy
odwiedzić naszych chorych, prosimy ich zgłosić w zakrystii.
 W sobotę zapraszamy również do Tułowic na Apel Jasnogórski o godz. 21.00
 Kolekty: dzisiejsza i z przyszłej niedzieli przeznaczone są na potrzeby naszej parafii.
Za wszelkie ofiary składamy serdeczne “Bóg zapłać”.
 Do sprzątania kościoła prosimy Panią: Małgorzatę Wełk.

