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1. W kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami. W związku  

z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz dbaniem o zdrowie swoje i osób będących obok 

nas, prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Ze względu na 

rozporządzenie władz państwowych w naszym kościele podczas nabożeństw może przebywać 

jednocześnie 65 osób. Zostały także zawieszone do odwołania spotkania wszystkich 

duszpasterstw. 

 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte  

w naszym kościele sprawowane są jak w każdą niedzielę. Wypominki jednorazowe będą 

odczytane w kościele przed każdą Mszą Św. W poniedziałek natomiast obchodzimy 

wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Msze Św. będą 

sprawowane o godz. 10.00 i 18.00, po których odbędzie się procesja żałobna w intencji 

zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. 

 

3. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota listopada.  

W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 17.00. 

Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. W Pierwszą Sobotę Msza św.  

o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, wymiana tajemnic 

różańcowych odbędzie się w kościele po Mszy św. wieczornej i różańcu. Natomiast wieczorem 

zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

4. Pragniemy poinformować, ze od 2 listopada w naszym kościele rozpoczynamy 

całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii.  

 

5. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały miesiąc listopad codziennie można 

uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje 

ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki tzn. przystąpi do Komunii Św.  

w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek 

modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. Odpusty i modlitwa 

za naszych zmarłych to najpiękniejsze dary, jakimi możemy ich obdarzyć. 

 

 



6. Nasza parafia pragnie włączyć w inicjatywę  Różaniec do Granic Nieba. Intencją tych 

nabożeństw odprawianych w całej Polsce jest prośba o uleczenie ran związanych z utratą 

dzieci nienarodzonych – tych nieprzyjętych i tych, które nie mogły się narodzić z powodów 

naturalnych;  oraz przebłaganie za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i zranienia z tym 

związane. Ta modlitwa może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju. 

Zapraszamy od 2 do 8 listopada na wspólną modlitwę w dni powszednie ok. godz. 18.30,  

w niedzielę o godz.17.30. Szczegółowe informacje znajdują się na kartkach wyłożonych na 

stoliku pod chorem. 

 

7. Nabożeństwo wypominkowe połączone z koronką do Bożego Miłosierdzia,  

w naszym kościele będzie odprawiane przez cały miesiąc listopad w dni powszednie  

o godz. 17.40. W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki: całoroczne, które czytamy 

przed Mszą św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

 

8. We wrześniu w naszej parafii przeżywaliśmy podniosłe wydarzenie jakim była adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Monstrancji z Medjugorie. Ten głęboko duchowy czas 

zaowocował w nas pragnieniem, aby z okazji jubileuszu 25-lecia powstania parafii, we 

wrześniu 2021 roku, w naszym kościele powstała jedna z gwiazd na płaszczu Maryi Królowej 

Pokoju. Monstrancja przedstawiająca zarys Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tulącej do serca 

eucharystycznego Jezusa. Symboliczne gwiazdy w tym płaszczu to kaplice, w których trwa 

adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w społecznościach, w których żyjemy. 

Zostanie ona wykonana w pracowni Drapikowski Studio z Gdańska. Wstępny projekt znajduje 

się na banerze pod chórem. Zapraszamy do włączenia się w realizację tego dzieła. Ofiary na 

monstrancję można składać osobiście w kancelarii, w zakrystii lub poprzez konto bankowe, 

można także nabyć specjalną cegiełkę - osoby, wspólnoty, rodziny, firmy... mogą na małej 

karteczce napisać zawierzenie, prośbę, podziękowanie..., która zostanie umieszczona we 

wnętrzu monstrancji w specjalnej tulejce i pozostanie tam na zawsze. Koszt takiej cegiełki 

wynosi 1000 zł. Wszystkich darczyńców otaczamy naszą modlitwą.  

 

9. W minionym tygodniu na elewacje kościoła została złożona ofiara bezimienna  

w wysokości 400 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

10. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Zdzisław Kudliński lat 65 oraz Stanisław Bogucki 

lat 80.  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


