
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 – 8 listopada, AD 2020 

 Dziś o godzinie 17:00 odprawimy w kościele nabożeństwo za zmarłych. Ze 
względu na stan epidemii nie będziemy organizować dziś procesji na cmentarz. 
O godzinie 18:00 w kościele odprawimy Eucharystię za wszystkich zmarłych spo-
czywających na naszym cmentarzu. 

 Od popołudnia Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny 
można zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych pod zwykłymi warunkami, 
tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, nawiedzenie ko-
ścioła, modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz dowolna modlitwa w intencjach, 
w których modli się Ojciec Święty. Kto do końca listopada nawiedzi cmentarz 
i pomodli się za zmarłych, może zyskać odpust zupełny dla dusz cierpiących 
w czyśćcu. W pozostałe dni roku możemy w ten sposób zyskać odpust cząstkowy 
dla dusz czyśćcowych. 

 Jutro, w poniedziałek przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Msze święte o godz. 8:00, 10:00, 16:30 i 18:00. 

 W pierwszym tygodniu listopada odprawiamy nabożeństwa różańcowe za zmar-
łych zalecanych o godz. 17:15. W tych dniach będzie też odprawiana w intencji 
zmarłych Msza święta. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami naszych drogich 
zmarłych można składać w zakrystii. 

 We wtorek na 16:30 zapraszamy na Mszę św. szkolną dzieci szkoły podstawo-
wej. 

 W 1. czwartek miesiąca zapraszamy na Eucharystię w intencji powołanych, o go-
dzinie 18:00; w 1. piątek zapraszamy o 7:00 na Eucharystię w intencji Czcicieli 
Najświętszego Serca Pana Jezusa; w 1. sobotę zaś o 8:00 – Msza św. w intencji 
czcicieli Matki Bożej. 

 Wskutek dużego zagrożenia epidemicznego, nie ma regularnych odwiedziny 

chorych, jednak, jeżeli ktoś z naszych chorych i starszych Parafian ma potrzebę 

przyjęcia sakramentów świętych (zwłaszcza, że ta sytuacja trwa już dosyć długo), 

to prosimy o zgłoszenie – chętnie przyjdziemy indywidualnie (dbając w maksy-

malnie możliwy sposób o bezpieczeństwo). 

 Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu kateche-
tycznym. 

 W związku z nasileniem się zachorowań na COVID 19, nie spowiadamy w konfe-

sjonałach. Możliwość wyspowiadania się jest o normalnych porach w drugiej za-

krystii. 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte jest 

wejście od strony domu katechetycznego. 



 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: za lekarzy; o uzdrowienie 

chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku 

przed chorobą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; i przede wszystkim o za-

trzymanie tragedii epidemii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 

o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 W przyszłą niedzielę, zgodnie z Instrukcją Episkopatu, po mszach świętych zosta-
nie przeprowadzona zbiórka na Kościół w Potrzebie, czyli pomoc katolikom 
prześladowanym w świecie. 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


