
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 30 października 2022 

 

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość poświęcenia Kościoła. Dziękujemy Bogu za wszystkich 

budowniczych, fundatorów i ofiarodawców naszej świątyni. Jutro, 31 października, ostatnie 

nabożeństwo różańcowe o godz. 17:30. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały miesiąc 

gromadzili się na wspólnej modlitwie. Możliwość spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich 

Świętych jutro od godz. 16:00. 

 

2. We wtorek, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte               

w kościele o godz. 6:30, 8:00, 9:30 i 18:00. Nie będzie Mszy w kościele o godz. 11:00             

i 15:00. Msza święta na nowym cmentarzu parafialnym o godz. 11:00 i 14:00. O 13:15 

procesja na cmentarz z wypominkami za zmarłych, rozpoczęcie nabożeństwa w kaplicy 

cmentarnej. Po zakończonej procesji Msza święta. Na cmentarzu różaniec prowadzony przez 

młodzież o godz. 19:00.   

 

3. W Dzień Zaduszny, 2 listopada Msze św. w kaplicy cmentarnej o godz. 11:00 i 15:00, 

Msze święte w kościele o godz. 6:30, 8:00 i 18:00. Przez cały listopad różaniec i modlitwy za 

zmarłych przed wieczorną Mszą św. Na wypominki można składać jeszcze dzisiaj po Mszach 

świętych oraz 1 listopada przy cmentarzu. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie 

zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za 

zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunki otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski 

uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez 

papieża oraz wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować 

wyłącznie za zmarłych. 

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 

całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek Msza św. dla dzieci 

o godz. 16:00, a od 15:30 spowiedź. Dla dorosłych i młodzieży spowiedź od 17:00.               

W pierwszą sobotę miesiąca odwiedziny chorych w domach od godz. 8:00. Za tydzień 

pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca. Msza święta chrzcielna          

o godz. 12:30. 

 

5. W przyszłą niedzielę, 6 listopada podczas Mszy św. o godz. 11:00, będziemy przeżywali 

Uroczystość Dziękczynną w 200 rocznicę urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 

założyciela naszych sióstr franciszkanek. Przed Mszą św. o godz. 10:30 w montażu słowno – 

muzycznym młodzież przybliży nam postać św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 

 

6. Polecamy prasę katolicką. W ,,Niedzieli” artykuł wyjaśniający pytania o życie wieczne: Jak 

wygląda życie pozagrobowe? Czy zmarli mogą nas nawiedzać, ostrzegać, dawać znaki?       

W ,,Gościu Niedzielnym” można znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie znajdują się niebo, 

czyściec i piekło. 

  

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Śp. Marta 

Smoter, Śp. Jan Sowa. Jutro, 31 października przypada 14 rocznica śmierci ks. Antoniego 

Pawlity, tutejszego proboszcza. Wieczne odpoczywanie. 

  

W tym tygodniu patronuje nam: 

- piątek,  4 listopada – Święty Karol Boromeusz, biskup Mediolanu, reformator Kościoła, 

organizator pierwszych seminariów duchownych, wrażliwy na los ubogich.  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


