
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. 

Dzisiaj jest Uroczystośd Wszystkich Świętych. Msze św. są według porządku niedzielnego. Nie ma 
Mszy św. na cmentarzu przy ul. Żwirowej. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Odpust zupełny za dusze w czyśdcu cierpiące można ofiarowad pod zwykłymi warunkami (spowiedź 
św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) przez pobożne nawiedzenie cmentarza 
i  modlitwę, chodby myślną za zmarłych, nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale ze 
względu na pandemię przez cały listopad; w Dzieo Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła czy 
kaplicy i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. 

Różaniec do Granic Nieba.  Będzie odmawiany od dzisiejszej niedzieli do niedzieli 8 listopada, każdego 
dnia po Mszy św. wieczornej przy grocie. Modlid się będziemy w intencji pokutnej za wszystkie grzechy 
aborcji dokonane w historii Polski, prosząc dusze czyśdcowe o modlitwę i ofiarowując za nie odpusty 
oraz by przeprosid dzieci nienarodzone i prosid je o modlitwę za nas, bo jak wierzymy, one są w niebie. 
W poniedziałek Dzieo Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. O godz. 8.00 
i  18.30 będą Msze św. z kazaniami. 
W Dzieo Zaduszny składki przeznaczone zostaną na Msze św. w intencji za dusze w czyśdcu cierpiące. 

Wypominki, czyli modlitwa różaocowa za zmarłych, od poniedziałku 45 minut przed wieczorną Mszą 
św. Modlimy się „za dusze, które są w ręku Boga”. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. 
W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Proszę, aby skorzystały ze spowiedzi zwłaszcza dzieci po 
Pierwszej Komunii św., które „zbierają” dziewięd pierwszych piątków miesiąca. Potem dzieci będą na 
Mszy św. o godz. 18.30 i przyjmą Komunię św. pierwszopiątkową. 

W piątek wieczorna Msza św. z kazaniem w Szkole Maryi: Życie duchowe Maryi. 
Odwiedzin chorych z posługą sakramentalną w listopadzie, ze względu na zachowanie większego 
bezpieczeostwa wobec osób starszych i chorych, nie będzie. 
Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca,  jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Za tydzieo w niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
Kurs przedmałżeoski odbędzie się w Parafii katedralnej od 15 listopada (niedziela) Mszą św. o godz. 
18.00. Nauki w dni powszednie o godz. 19.00 w kaplicy przy ul. Wełniany Rynek 18. 
Aktualna jest prośba do Parafian o modlitewną adopcję dzieci przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii Św. Serca z imionami dzieci są jeszcze na stoliku pod chórem. 
Jest już nowa księga intencji mszalnych na 2021 r. Intencje można zamawiad i rezerwowad 
w  niedziele w zakrystii po Mszach św., a w tygodniu w biurze parafialnym. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym:  W kolejce do nieba; Rycerz dnia 
codziennego;  Kiedy stres nas niszczy. W  Niedzieli: Po co dyspensa?; Co naprawdę powiedział papież 
Franciszek; O sensie modlitwy za zmarłych; Błogosławieni w dobie pandemii; Sąd od duchowych spraw. 

Dzisiaj można nabyd nowy numer „Oblackiego Echa”.  A w nim min.: Jak zostad świętym?; Wszystkich 
Świętych i Dzieo Zaduszny – dwa różne święta; Odpusty za  zmarłych przez cały listopad; 
O  Męczennikach z Ugandy; Misja Fatima, czyli niezwykle barwna opowieśd o pielgrzymce Ojca 
Zbigniewa do Fatimy, Święty od Internetu, rebusy dla dzieci oraz wiele innych wydarzeo i fotorelacja 
z  Bierzmowania i I Komunii świętej. Koszt wydruku jednego egzemplarza wynosi 4 zł. 

Do wieczności odeszli śp. Bogusław Kozłowski i Dariusz Pietrzak. Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod Twoją obronę… 
 


