
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 TRZYDZIESTA  NIEDZIELA ZWYKŁA  „B” 

UROCZYSTOŚĆ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA WŁASNEGO 
28 października 2018 r. 

 

1. Nabożeństwo różańcowe  dziś o godz. 1815. 

2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś  po 

Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

  spotkanie koordynatorów. 

• Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej. 

4. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w czwartek. 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 piątek. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 

1500. 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. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej, a dziś i w dni 

świąteczne także przy wyjściu z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można zabrać 

przygotowane karty, na których wpiszemy imiona zmarłych, których chcemy polecić 

modlitwie wypominkowej. 

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

Mszy św. i po południu od godz. 1700. 

8. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o 

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. 

9.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując 

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem 

wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 



Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 

zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele. 

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za nowe 

schody do kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych 

wpłat i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten cel.. 

12. X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzimy dziś pod hasłem: 

„Pakistan – przerwać milczenie!”. Z tej racji zbieramy ofiary do puszek na pomoc 

naszym siostrom i braciom w wierze cierpiącym prześladowanie. 
13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

14. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Kazimierza Buchnajzera 

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


