
 

Intencje  Mszalne  

 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  - 01. 11. 

     730  – +TADEUSZ KRASOWIAK (int. z ok. imienin) +ALICJA ++Z RODZINY 

      900– +JÓZEF CUPIAŁ +ANDRZEJ ŻAK ++ Z RODZINY 
     900– +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.26) 

    1030 – +OLA +STANISŁAW TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW +HELENA GRZYBOWSCY 
    1200 – +JERZY WALENCIAK (6r. śm.) +DOROTA KUŹNIAR ++ Z RODZINY CIMASZEWSKICH  

              i ŁUKASZEWICZÓW 
    1800 – +MIECZYSŁAW TOKARZ (11r. śm.) ++ RODZICÓW Z OBU STRON ++ Z RODZINY 

 
PONIEDZIAŁEK  –02.11.  

        900  –+KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.27) 

        900  –+ANIELA SĘBA (3r. śm.) ++ Z RODZINY SĘBA I ŻELEZIK 

       1800 – +KAROL +FRANCISZKA GWOŹDZIEWICZ  
 

WTOREK –03.11. 

        700  –+KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.28) 

      1800 –+TADEUSZ SZEWCZYK (9r. śm.) ++RODZICÓW Z OBU STRON    
    1800 –ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH 

 
ŚRODA- 04.11.  

       700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg29) 

18.00 1.  +JADWIGA SUCHODOLSKA (int. od ucz. pogrzebu) 
2. +ELŻBIETA PRUSAK (int. od Grzegorza z rodziną z Zawoi) 
3. ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH 

4.  
 

CZWARTEK  – 05.11. 

       700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.30)  

      1800 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH 

 

PIĄTEK –06.11 

    700  – +MARIA SADOWSKA - MATYSZKIEWICZ 
   1800 – +KAZIMIERA RETMAN (int. od ucz. pogrzebu) 

   1800 – ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH 
 

 SOBOTA –07.11. 

    700  – +GRAŻYNA GIERLACH (int. od ucz. pogrzebu) 
   1800 – +ZOFIA +MIECZYŁAW 
   1800 – ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH 

 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA   - 08. 11. 

     730  – ALICJA +JÓZEF ++Z RODZINY HUDZIEC HRYNIEWICZ MICHORCZYK 
      900– +WŁADYSŁAW (r. śm.) 
    1030 – +JÓZEFA TASZYCKA (11r. śm.) ++ Z RODZINY  
    1200 –………………………………………………………………………………………………………………….. 
    1800 – ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

01.11.2020r. 

1. Dzisiaj, 1 listopada, obchodzimy uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.  
Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym 
pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do 
świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas 
opieką. To też dzień szczególnej pamięci i modlitwy o naszych zmarłych. Dzisiaj Msze św. 
w następującym porządku: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Po każdej Mszy św. 
będziemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia za naszych zmarłych 
polecanych w wypominkach i spoczywających na naszych zamkniętych 
cmentarzach. Również dzisiaj po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na potrzeby 
naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.  Dzisiaj Mszy św. na 
cmentarzu parafialnym i procesji nie będzie. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę 
publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą 
dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust 
jest zupełny przez cały listopad, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. Warunki 
uzyskania odpustu są następujące:– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski 
uświęcającej 
– przyjęcie Komunii Świętej w tym dniu 
– modlitwa w intencjach papieża.2 
2. W przyszłą niedzielę, 8 listopada, o godz. 15:00 Msza św. na naszym cmentarzu 
parafialnym w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszych 
cmentarzach jak również wymienianych w wypominkach. Bezpośrednio po Mszy 
św. wyruszy procesja różańcowa do pięciu stacji, która przejdzie przez cmentarz 
parafialny i komunalny. W procesji wezmą udział tylko kapłani z asystą. Bardzo 
prosimy o maseczki i zachowanie dystansu. Po procesji możliwość poświęcenia 
nowych nagrobków- należy podejść do kapłana i poprosić o poświęcenie.  
3. Od wtorku, 3 listopada, o godz. 17.30, codziennie modlitwa różańcowa z wypominkami, a 
po niej Msza św. w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone 
przy okazji wypominek. 
Plan modlitwy wspominkowej: 
03.11.2020 – ul. ŻEROMSKIEGO  
04.11.2020 – ul. KOŚCIUSZKI  
05.11.2020 – ul. NADBRZEŻNA 36 i ul. NADBRZEŻNA kartki bez numerów  

06.11.2020 – ul. NADBRZEŻNA pozostałe numery  
07.11.2020 – ul. AKACJOWA ul. KLONOWA  
08.11.2020 – ul. HUTNICZA, ul. ZIELONA 
09.11.2020 – STRACHOCIN, STRONIE WIEŚ, GOSZÓW 
10.11.2020 – ul. MICKIEWICZA, ul. MORAWKA  
11.11.2020 – ul. KRÓTKA, ul. DOLNA 
12.11.2020 - ul. SZKOLNA, OKRĘŻNA, ŚWIERKOWA, KOPERNIKA, KOŚCIELNA, 
SPORTOWA, POLNA, GÓRNA, TURYSTYCZNA, JAWOROWA,  
WYPOMINKI BEZ ADRESU  
4. Jutro, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.  
Kościół poleca w modlitwie dusze wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu. W tym dniu 
Msze św. w kościele parafialnym o godz. 9:00 i 18:00.  Po Mszy św. o godz. 18:00 
wyjdziemy do grobu Ks. Bronisława Szymuli z modlitwą w jego intencji i wszystkich 
zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii.  
5. Jako parafia włączamy się do akcji „Modlitwa do granic nieba”.  
Chcemy pokutować za wszystkie grzechy aborcji, prosić dusze czyśćcowe o modlitwę, 
ofiarować odpusty, przepraszać dzieci nienarodzone, przyjmować je do naszych rodzin i 
prosić o modlitwę za nas. Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie 
nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego. Będzie to również modlitwa przebłagalna za 

profanacje świątyń w naszej ojczyźnie w ostatnich dniach. Codziennie w 
oktawie uroczystości Wszystkich Świętych od 1 do 8 listopada o godz. 
15:00 w kościele będziemy odprawiać nabożeństwo różańcowe z 
odpowiednimi modlitwami. Zapraszamy serdecznie do wspólnej 
modlitwy. Zachęcamy także do podjęcia różnej formy postu. 
6. W piątek, 6 listopada, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych.  Natomiast w sobotę, 7 listopada, przed południem Ks. Tomasz 
odwiedzi swoich chorych. 

7. W piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 17:30. 
Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i modlitwa litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
8. Sobota, 7 października, jest pierwszą sobotą miesiąca. Msze św. w 
tym dniu  o godz. 9:00 i 18:00. Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi  po Mszy św. o godz. 9:00. Zapraszamy.  
9. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
Bardzo dziękuję Paulinie i Piotrowi Gulij za ufundowanie kwiatów do kościoła. 
10. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej parafii. 
11. W zakrystii można otrzymać koronkę do św. Jana Pawła II i instrukcję do jej 
indywidualnego odmawiania. Zachęcam do tej formy modlitwy. 
12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, między innymi kalendarz parafialny na 2021 rok w cenie 10 zł. 
Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony będzie na potrzeby 
parafialnych ferii zimowych dla dzieci. 
13. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, taca przeznaczona jest na cele 
remontowe w naszej parafii. 
14. W związku z obostrzeniami, gdyby ktoś potrzebował pomocy w 
zakupach czy innych sprawunkach, szczególnie osoby starsze, proszę 
dzwonić na plebanię pod numery parafialne 748 141 461; 665 338 094.  

 

 

 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ 

BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszli:  

Śp. +ROMAN BUŁACIŃSKI +. 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 

 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

 
- poniedziałek; WSPOMNIENIE WSZSYTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH; 

- środa; ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA; 
 

 

 


