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1. W poniedziałek po Mszy Św. wieczornej i różańcu 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. 

 

2. We wtorek 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. Przypominamy, że 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest uroczystością nakazaną. W związku z tym, 

osoby wierzące mają obowiązek uczestniczyć 1 listopada we Mszy Świętej. 

Zachęcamy, aby najpierw wziąć udział we Mszy Św. w kościele, a następnie udać się 

na groby swoich bliskich.  

 

3. Przypominamy, że dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust 

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

kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w 

dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu 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 w pierwszych dniach listopada. 

 

 

 



4. W środę wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. 

Msza Św. z kazaniem w naszym kościele zostanie odprawiona o godz. 18.00, po 

której odbędzie się procesja żałobna w intencji zmarłych polecanych w  

tegorocznych 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 tym dniu zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe po Msza Św. 

wieczornej. W Pierwszy Piątek odbędzie się całodobowa adoracja Eucharystyczna 

w intencji dusz czyśćcowych do godz. 07.30 rano do godz.7.00 rano w sobotę. 

Spowiedź od godz. 17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą 

w domach. W Pierwszą Sobotę Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie 

odprawiona o godz. 7.00 rano, po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie 

wspólnot Żywego Różańca. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, 

który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed Obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

 

6. 5 listopada w Pierwszą Sobotę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 18.00  

będziemy przeżywali czwarty miesiąc Nowenny przed Nawiedzeniem Obrazu Matki 

Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzenie w naszej parafii rozpocznie się 16 października 

2023 roku. 

 

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. Wypominki przyjmujemy w zakrystii.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


