
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

30października 2022 roku – XXXI  NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego w parafii gościmy o. Grzegorza Stachowiaka pochodzącego z Bródek, a 

pracującego na misjach w Boliwii. Bóg zapłać za obecność i Słowo Boże. Msza św. o 17.00 z udziałem młodzieży. 

Zapraszam młodzież naszej parafii, a zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. 

2.  W poniedziałek 31 października o godz.18.00 spotykamy się przy rondzie, skąd wyruszy radosny korowód dzieci 

przebranych w świętych i błogosławionych tzw.” BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”. Zapraszam jak najliczniej do 

uczestnictwa w przemarszu ul. JP II z modlitwą i radosnym śpiewem. Poprosimy Panów Strażaków o eskortowanie 

nas, by bezpiecznie dotrzeć na cmentarz. Tam zakończenie i wspólna modlitwa. Zabierzmy ze sobą świece, 

lampiony. Niech ten wieczór pięknie wprowadzi nas w podniosły nastrój Uroczystości Wszystkich Świętych. 

Prosimy  rodziców i opiekunów o pomoc w przygotowaniu strojów i towarzyszenie najmłodszym we wspólnej 

modlitwie i zabawie. Jednocześnie apeluję do parafian o czuwanie w przeddzień Uroczystości Wszystkich 

Świętych, żeby nie być obojętnymi i reagować na próby ośmieszania naszej katolickiej wiary. Przypilnujmy 

naszych dzieci. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek znaki hallowenu, reagujmy natychmiast ,wyrażając swój 

natychmiastowy sprzeciw, wynikający z obrony I przykazania Dekalogu . Po zakończeniu Marszu w kościele okazja 

do sakramentu pokuty do 21.00 !!!! 

3. Wraz z przejściem z czasu letniego na  zimowy Msze św. wieczorne będą o godz.17.00. 

4. We wtorek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. w kościele o 9.00 o 12.00 na 

cmentarzu.   

UWAGA!!!   Jeśli będzie padał deszcz Msza św. o 12.00 w kościele! Zanieśmy naszym zmarłym w darze 

wdzięczności oprócz kwiatów i zniczy wielki dar Mszy św., odpusty, komunie św. 

5. W środę Dzień Zaduszny - wspomnienie wszystkich zmarłych. Msze św. o 10.00 i 17.00. Modlić się będziemy 

szczególnie za zmarłych z ostatniego roku. Wieczorem o 19.00  na cmentarzu różaniec za zmarłych. Zapraszam 

serdecznie. 

6. 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. 

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W czwartek i piątek  od 9.00 objazd chorych. O 

16.00 wystawienie NS i okazja do sakramentu pokuty : czw. - dla młodzieży; pt. - dla dzieci. 

8. W sobotę o 16.00 zapraszam na comiesięczną katechezę - spotkanie wszystkie Matki i Ojców Różańcowych. O 

16. 30 Różaniec wynagradzający i Nabożeństwo I sobót miesiąca. 

9. Zmarł nasz parafianin śp. Grzegorz Kowalski ze Śliwna l.63. Pogrzeb 31.10. o godz.12.30. Dobry Jezu ….. 

10. W kalendarzu liturgicznym: we wtorek. - Uroczystość Wszystkich Świętych; w środę. - Dzień Zaduszny;  w piątek. 

- św. Karola Boromeusza Bp. 

11. Prasa katolicka: Gość Niedzielny; Mały Gość  - dla dzieci  i Przewodnik Katolicki. 

12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za wywiezienie śmieci z kompostownika z cmentarza p. Gracjanowi, za 

ofiarowane jak co roku chryzantemy od rodziny Tarka, za dary kulinarne i  wszelką życzliwość. Życzę wszystkim 

błogosławionego tygodnia.  


