
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

1 listopada 2020 roku – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

 
1. Obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych .W tym wyjątkowym roku ze względu na panującą sytuację 

wszystkie Msze św. zostaną odprawione w kościele : o godz.: 8.00 ; 10.00.  i 12.00. 

2.  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... „….świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych ” / 2 Mch 12, 

44 – 45 / . 

3. Zachęcam do włączenia się w kolejną inicjatywę różańcową. Jest nią Ogólnopolska akcja modlitewna „ 

RÓZANIEC DO GRANIC NIEBA ”. Szczegóły na ulotkach przy wyjściu /, tam gdzie jest prasa katolicka i na 

stronie internetowej .Włączmy się, jak najliczniej w to Boże dzieło. W naszym kościele zaczynamy od dziś 1 

listopada o 11.30, w pozostałe dni pół godziny przed każdą wieczorną Mszą św. 

4. I czwartek, piątek, sobota miesiąca. Jak każdego miesiąca w czw. i pt. od 16.00 wystawienie NS i okazja do 

sakramentu pokuty / w czw. dla młodzieży w w pt. dla dzieci /.Objazd chorych wg dotychczasowego porządku 

od 9.00. Jeśli ktoś chce odmówić wizyty – proszę telefonować. W I sobotę o 16.00 zapraszam do kościoła 

wszystkich należących do Róż różańcowych na katechezę i nabożeństwo I sobót. O 16.30 różaniec i Msza 

św. wynagradzająca. 

5. Przez cały najbliższy tydzień można jeszcze zgłaszać do modlitwy zmarłych w wymieniankach półrocznych. 

Składamy  je w biurze parafialnym lub po każdej Mszy św. do skrzynki na bocznym ołtarzu. Za  zmarłych 

polecanych w wymieniankach jednorazowych  będziemy się modlić w oktawie  Wszystkich Świętych tj. do 8 

listopada./ kartki na bocznym ołtarzu /. 

6. Biuro parafialne otwarte : wtorek  i czwartek - po Mszy św. o 17.00 ; w środę – 10.00 – 11.00. 

7. W kalendarzu liturgicznym: jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św o 

10.00 i 17.00; w środę – św. Karola Boromeusza – Bpa. 

8. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki - dla dzieci; Przewodnik Katolicki. - 

6 zł . 

9.  Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele, ofiarowane ,jak co roku chryzantemy / p.Tarka /, za prace w 

salce oraz za każdą życzliwość. Życzę wszystkim sił do codziennego zdobywania świętości. Błogosławionego 

tygodnia. 

 


