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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.  

 

2. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wieczornej w naszej parafii, na palcu kościelnym 

odbędzie się procesja z relikwiami świętych i świecami. W trakcie procesji 

odśpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych. Jest to dobra okazja by uczcić 

wszystkich świętych, którzy nam nieustannie towarzyszą. Zapraszamy całe rodziny. 

Dzieci zachęcamy do przebrania się za anioły lub wybranego świętego. Na procesje 

prosimy o zabranie ze sobą świec. 

 

3. W poniedziałek pierwszego listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich 

Świętych. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30 

i 18.00. Nie będzie Mszy Św. o godz. 11.00 i 12.30. Nabożeństwo na cmentarzu 

rozpocznie się procesją z wypominkami o godz. 11.00, po której zostanie 

odprawiona Msza Św. w intencji naszych bliskich zmarłych.  

 

4. We wtorek wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. 

Msze Św. z kazaniem w naszym kościele odprawimy o godz. 10.00 i 18.00, po 

których odbędzie się procesja żałobna w intencji zmarłych polecanych w tego-

rocznych wypominkach. 

 

5. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota 

listopada. W Pierwszy Czwartek Adoracja Eucharystyczna od godz. 7.30 do 

18.00. W Pierwszy Piątek całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. 

Spowiedź od godz. 17.00. W Pierwszą Sobotę Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP 

zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się 



w auli klasztornej 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. 

 

6. 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. 

 

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. Jak ogłaszaliśmy taca z ubiegłej niedzieli była przeznaczona na spłatę inwesty-

cji związanej z remontem ogrodzenia kościelnego. Na ten cel zebraliśmy 8420 zł. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

9. W ostatnim czasie na nagłośnienie zostały złożone ofiary bezimienne  

w wysokości 200 zł. i 50 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

 

10. W minionym tygodniu odeszli do Pana śp. Dorota Tomczak lat 47, Marianna Ro-

szak lat 99 i Regina Ciachórska lat 86 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


