
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

25 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca. Msza św. o 17.00 z udziałem młodzieży. Zapraszam młodzież naszej 

parafii, a zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. 

2. Wraz z przejściem z czasu letniego na  zimowy Msze św. wieczorne będą o godz.17.00. Różaniec dla dzieci 

do piątku o 16.15 / podsumowanie i losowanie figurek MB /, dla dorosłych po Mszy  św. wieczornej. 

3. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych .W tym wyjątkowym roku ze względu na panującą sytuację               

1 listopada Msze św. w kościele odbędą się o godz.: 8.00 ; 10.00. Nie będzie wieczornej Mszy św. O godz. 

12.00  / jeśli nie będzie padał deszcz  / na cmentarzu bez procesji. Jeśli będzie zarządzenie ze strony władz 

Państwowych / decyzja ma być podjęta w tym tygodniu / zakazujące gromadzenia się na cmentarzach, 

wówczas ta ostatnia Msza św. zostanie odprawiona w kościele. Zapraszam na różaniec za zmarłych na 

cmentarzu w niedzielę 1.11. o 15.30./ chyba, że będzie zakaz /. 

4.  Odpust zupełny za zmarłych w tym roku - decyzją Ojca św. - można zyskać przez cały listopad. Warunki 

wywieszone są w gablocie. Zanieśmy naszym zmarłym w darze wdzięczności oprócz kwiatów i zniczy wielki 

dar Mszy św., odpusty,  komunie św. Kościół, pouczony Objawieniem Bożym zawartym w P.św. iż „….świętą 

i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych ” / 2 Mch 12,44 – 45 / wzywa wierzących. 

5. Na bocznym ołtarzu są jeszcze kartki na wymienianki jednorazowe. Składać je można w biurze parafialnym i 

po każdej Mszy św.do skrzynki na bocznym ołtarzu.  Za tych zmarłych modlić się będziemy  od 2 listopada. 

6. Można zamawiać intencje : od stycznia do czerwca 2021r. oraz wymienianki jednorazowe i półroczne. Kartki 

są wyłożone na bocznym ołtarzu. Można je zabrać i drukowanymi literami wypisać zmarłych. Biuro parafialne 

w tym tygodniu otwarte w godzinach: wtorek  i czwartek - po Mszy św. ;w środę – 10.00 – 11.00. 

7. W kalendarzu liturgicznym: w środę święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza. 

8. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki. - 6 zł. i „ Miłujcie się” 6 zł. 

9. Wielkie Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele. Za dary na proboszczowski stół, za liczne przejawy i 

gesty pomocy oraz życzliwości bardzo dziękuję. Życzę  wszystkim błogosławionego tygodnia. 

 


