
 Ogłoszenia, Uroczystość Wszystkich Świętych 

1 listopada 2020 r. 

 

 Dziś obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w niedziele. 

 

 2 listopada w poniedziałek przypada Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu w naszym 

kościele o godz. 7.00; 8,00; 10,00; 17.00; 18,00.  

 

 W sklepiku i w zakrystii można składać „wypominki”. Jest to wspomnienie zmarłych, 

których po imieniu chcemy polecać miłosierdziu Bożemu przed Mszami Świętymi w 

listopadzie. Do skarbony przy chrzcielnicy można składać ofiary na Mszę św. za 

zmarłych. Sprawowana będzie na zakończenie oktawy uroczystości Wszystkich 

Świętych w dniu 8 listopada w niedzielę o godz. 10.00. Wypominki na cały rok składamy 

u ks. Artura  

 

 Zapraszamy od wtorku, na modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach 

listopadowych na różaniec w dni powszednie o godz. 17.30. Przypominamy, że przez 

cały listopad można uzyskać odpust zupełny za zmarłych spełniając przepisane przez 

Kościół warunki: stan łaski uświęcającej, przystąpienie do komunii św., nawiedzenie 

kościoła lub cmentarza i dowolna modlitwa za zmarłych. 

 

 We wtorek, 3 listopada o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji Radia Maryja i 

dzieł przy nim powstałych. 

 

 W tym tygodniu obchodzimy dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek miesiąca. W 

I czwartek miesiąca o godz. 15.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego, po Mszy św. Droga 

Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja Najświętszego Sakramentu 

do godz. 18.00. W I piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00. Dzieci zapraszamy 

na Mszę św. o godz. 16.30. Czcicieli żywego różańca na różaniec św. na godz. 17.30 i na 

wieczorną Mszę Świętą. W I sobotę po Mszy Św. o godz. 7.00 wystawnie Najświętszego 

Sakramentu i modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi, odwiedziny chorych po ustaleniu 

z danym księdzem odwiedzającym. 

 

 W godzinach biura parafialnego we wtorek i czwartek 16.30 -17.45 i sobota 8.30 – 9.30 

(oprócz I soboty miesiąca) przyjmujemy intencje Mszalne na Nowy Rok kalendarzowy  

 

 Za tydzień będziemy zbierali ofiary na kolektę nadzwyczajną. 

 

 W sklepiku parafialnym można zakupić prasę katolicką: 

 Gość Niedzielny  

 Niedziela 

 Galilea - numer poświęcony Św. Janowi Pawłowi II 



 

 W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: 

 W poniedziałek – Wszystkich Wiernych Zmarłych 

 W środę – Wspomnienie św. Karola Boromeusza 

 

 W tym tygodniu zmarli nasi parafianie: 

 + Alfons Stefanowski l. 81 z ul. Kusocińskiego 

 + Andrzej Klawikowski l. 49 z Bolszewa ul. Cylkowskiego 


