
Ogłoszenia 31 października – 7 listopada AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 3/4 
miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła spokojnie 
może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak przypominamy, że nadal 
mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy 
o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś, o godzinie 17:00 zapraszamy na ostatnie nabożeństwo różańcowe. 

 Jutro, w poniedziałek, obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii. Msze święte 
w naszym kościele odprawiamy w porządku niedzielnym. 

 Uroczyste nabożeństwo za zmarłych odprawimy w poniedziałek o godzinie 
15:00. Rozpoczęcie w kościele, następnie procesja i modlitwa za zmarłych na 
naszym cmentarzu. O godzinie 18:00 w kościele: Eucharystia za zmarłych 
spoczywających 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 
kościoła, modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz dowolna modlitwa w intencjach, 
w których modli się Ojciec Święty. Kto w dniach od 1 do 8 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. 

 We wtorek przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Msze święte o godz. 7:00, 10:00, 16:30 i 18:00. 

 W pierwszym tygodniu listopada odprawiamy nabożeństwa różańcowe za 
zmarłych 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. 

 W 1. Czwartek miesiąca zapraszamy o 18:00 na Mszę św. w intencji powołanych, 
w 1. Piątek - 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. 

 W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą 
sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we 
wtorek, o godzinie 16:30. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 



sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św. 

 Na pierwsze spotkanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy we 

wtorek, po Mszy św. wieczornej, na plebanię. 

 Na spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

zapraszamy w środę, po Mszy św. wieczornej do kościoła. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

We wtorek (Dzień Zaduszny) kancelaria będzie nieczynna. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom 

katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


