
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 31 PAŹDZIERNIKA 2021 

 

 

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

budowniczych, fundatorów i ofiarodawców naszej świątyni. W ich intencji odmówimy dziś 

różaniec o godz. 17:30. Po Mszach świętych o godz. 11:00 i 15:00 odśpiewamy hymn 

,,Ciebie Boga Wysławiamy”. 

 

2. Jutro przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na nowym cmentarzu 

parafialnym o godz. 11:00. O 13:30 procesja na cmentarz z wypominkami za zmarłych, 

rozpoczęcie nabożeństwa w kaplicy cmentarnej. Po zakończonej procesji Msza Św. o godz. 

14:00 na starym cmentarzu przy pomniku ofiar II Wojny Światowej. W Dzień zaduszny 

Msze św. w kaplicy cmentarnej o godz. 11:00 i 15:00. W dniu 1 listopada Msze święte        

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

i 15:00. W Dzień zaduszny Msze święte w kościele o godz. 6:30, 8:00 i 18:00. 1 listopada    

o godz. 17:30 nieszpory za zmarłych. Na cmentarzu różaniec prowadzony przez młodzież o 

godz. 19:00. Przez cały listopad różaniec i modlitwy za zmarłych przed wieczorną Mszą św. 

Na wypominki można składać w stałych godzinach pracy kancelarii oraz dodatkowo dzisiaj 

po mszach świętych oraz 1 listopada przy cmentarzu. 

 

3. W związku ze stałym zagrożeniem epidemiologicznym penitencjarnia apostolska (podobnie 

jak w zeszłym roku) przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku możliwość uzyskania 

odpustu za zmarłych. Osoby starsze, chore i Ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie 

mogą opuścić domu będą mogli uzyskać odpust zupełny jeśli tylko łączą się duchowo           

z tymi, którzy nawiedzają miejsca święte i odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych.  

 

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

Msza św. dla dzieci o godz. 16:00, a od 15:30 spowiedź. Dla dorosłych i młodzieży 

spowiedź od godz. 6:00 i 17:00. W pierwszą sobotę miesiąca odwiedziny chorych                

w domach, a po Mszy św. o godz. 7:00 różaniec i modlitwa ku czci Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny. W czwartek całodzienne wystawienie Najświętszego 

Sakramentu. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, po mszach świętych krótka adoracja      

i zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

 

5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła Śp. Anna 

Proszek. Wieczne odpoczywanie. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

– w czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz, biskup i gorliwy duszpasterz. 

 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

 

 


