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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

31.10.2021r. 

 
1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 
Własnego. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy budowali i dbali  

o nasz kościół, a także aktualnie dbają o jego wygląd i utrzymanie. „Bóg zapłać” 
wszystkim Wam, którzy dbacie o utrzymanie naszego parafialnego wieczernika. 
Dziś także ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17:30.  
2. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic 
różańcowych. 

3. Jutro, 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 
za naszych zmarłych. Jutro Msze św. w kościele w następującym porządku: 
7:30, 9:00, 10:30 i 18:00. O godz. 12:00 Msza św. na cmentarzu 

komunalnym 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 
komunalny i parafialny. Zakończenie procesji pod krzyżem na cmentarzu 

parafialnym. Po procesji możliwość poświęcenia nowych nagrobków- należy 
podejść pod krzyż gdzie skończy się procesja i poprosić kapłanów o poświęcenie.  
4. 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. 

5. We wtorek, 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. W czasie Mszy św.  
o godz. 18:00 szczególna modlitwa za zmarłych od listopada zeszłego 
roku z wymienieniem ich imion i nazwisk. Zapraszamy szczególnie 
rodziny i bliskich tych zmarłych. 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.  
6. Od czwartku, 4 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.  
Plan modlitwy wspominkowej: 
04.11.2021 – ul. ŻEROMSKIEGO  

05.11.2021 – ul. KOŚCIUSZKI  
06.11.2021 – ul. NADBRZEŻNA 26 i 36  
07.11.2021 – ul. NADBRZEŻNA 2 i 28 
08.11.2021 – ul. NADBRZEŻNA 24 i bez numerów 
09.11.2021 – ul. AKACJOWA ul. KLONOWA  
10.11.2021 – ul. HUTNICZA, ul. ZIELONA 

11.11.2021 – STRACHOCIN, STRONIE WIEŚ, GOSZÓW 
12.11.2021 – ul. MICKIEWICZA, ul. MORAWKA  

13.11.2021 – ul. KRÓTKA,  

14.11.2021 - ul. SZKOLNA, OKRĘŻNA, ŚWIERKOWA, 
KOPERNIKA, KOŚCIELNA,  
SPORTOWA, POLNA, DOLNA, GÓRNA, TURYSTYCZNA, 
JAWOROWA, WYPOMINKI BEZ ADRESU  
7. W piątek, 5 listopada, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi 

swoich chorych.  Natomiast w sobotę, 6 listopada, przed południem Ks. 
Tomasz odwiedzi swoich chorych. 
8. 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. Również w piątek 5 listopada 
młodzież przygotowująca się bierzmowania jest proszona o 

przystąpienie do Spowiedzi Św., uczestniczenie we Mszy św. i 
spotkaniu formacyjnym po Mszy św.  
9. W sobotę, 6 listopada, pierwszą miesiąca, Msze św. o godz. 
9:00 i 18:00. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu Maryi wyjątkowo po Mszy św. o godz. 9:00. Zapraszamy.  
10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć 
różne artykuły, oraz najnowszą prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 

nowy numer Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Do nabycia 

również kalendarz parafialny na 2022 rok w cenie 10 zł. Dochód 
ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony będzie na potrzeby 
parafialnych wakacji dla naszych dzieci. Zachęcamy do 
nabywania 
11. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie kościoła do 

dzisiejszej liturgii. 

Bardzo dziękuję Paulinie i Piotrowi Gulij za ufundowanie kwiatów do 
kościoła. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 

SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH; 

- wtorek; WSPOMNIENIE WSZSYTKICH ZMARŁYCH; 

- czwartek; ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA; 

 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +WIESŁAW SADOWSKI +TADEUSZ ŁOŃSKI. Wieczne 

odpoczywanie racz im dać Panie 


