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WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 
 

 

2 listopada  2014 r. 

 

1. Procesja żałobna połączona z wypominkami dziś  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: Od Zaduszek do 8 listopada włącznie 

nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

2. Aktualnych studentów i absolwentów ks. Zbigniew zaprasza na spotkanie w ramach 

Duszpasterstwa Akademickiego w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1900 

3. Na katechezę prof. Zenona Ziółkowskiego zaprasza chętnych wspólnota Magnificat w 

poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Wspólnota Magnificat w  poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

 III Zakon św. Franciszka w czwartek o godz. 1530. 

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. 

spotkanie koordynatorów. 

 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie 

Miłosierdzia. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 

Mszy św. i po południu od godz. 1700. 

6. 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. 

7. Wiadomości i zdjęcia wybranych polskich nekropolii w kraju i na obczyźnie 

znajdziemy na wystawie przygotowanej przez ks. Leszka w bocznej nawie naszej 

świątyni. 

8. 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 gruntowną renowacją bardzo zniszczonej 

posadzki naszego kościoła, które podejmiemy od wiosny 2015 r. 

9. Zgodnie z decyzja Konferencji Episkopatu Polski, każdą drugą niedzielę listopada 

obchodzimy jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związku z tym 



pamiętajmy w modlitwie o  tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają życie za 

Chrystusa. Z tej racji w przyszłą niedzielę będziemy zbierać ofiary pieniężne do puszek, 

z przeznaczeniem na pomoc tym, którzy dziś są prześladowani za wiarę. 

10. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na prace remontowe w kościele i domu 

parafialnym. 

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


