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1. Różaniec   dziś o godz. 1815. 

2. Nabożeństwo różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800, a 

w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki o 

godz. 1700. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

A. Wspólnota Magnificat poniedziałek po Mszy św. o 1800. 

4. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w sobotę. W tym dniu porządek Mszy św. 

niedzielny. Procesja żałobna połączona z wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 

pierwsza zbiorowa Msza św. gregoriańska za zmarłych. 

5. Dzień Zaduszny, 2 listopada przypada w niedzielę. Procesja żałobna połączona z 

wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za zmarłych. 

Msze św. gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni powszednie i 

niedziele o godz. 1800.  

Pamiętajmy, że stan łaski uświęcającej, udział we Mszy św., a zwłaszcza przyjęcie 

Komunii św. są warunkiem skuteczności naszych modlitw w intencji zmarłych i 

umożliwiają uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: nawiedzenie 1 listopada świątyni i 

odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a od Zaduszek do 8 listopada 

włącznie nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

6. Aktualnych studentów i absolwentów ks. Zbigniew zaprasza na pierwsze spotkanie 

organizacyjne w ramach Duszpasterstwa Akademickiego w poniedziałek po Mszy św. o 

godz. 1900 

7. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej a dziś także przy 

wyjściu z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można zabrać przygotowane karty, na 

których wpiszemy imiona zmarłych, których chcemy polecić modlitwie wypominkowej. 

8. Po gruntownej konserwacji, odnowione trzy pary drzwi naszego kościoła wróciły na 

swoje miejsca. 

9. Uzupełniono i wyszlifowano posadzkę w nawie bocznej nad kryptą, gdzie 

spoczywa budowniczy i pierwszy proboszcz parafii, ks. prałat Jan Sitnik. Jest to 

wstęp do rozpoczęcia prac związanych z renowacją bardzo zniszczonej posadzki 

naszego kościoła. 

10. Nowy numer Koła św. Józefa można dziś nabyć przed kościołem. 

11.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Zbigniewa Świadek 

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ....... 


