
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020 r. 

Spotkania grup parafialnych, ze względu na zachowanie większego bezpieczeostwa, są 
tymczasowo odwołane. Przypominamy o zakładaniu maseczek w kościele. 

Jest nowy numer telefonu komórkowego do parafii: 665 777 089 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na 
tace i przelane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Nabożeostwa różaocowe – dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00; dla 
dorosłych: codziennie – dni powszednie o godz. 18.00; w niedzielę i święta o godz. 18.30. To 
już ostatni tydzieo października. 

W środę dzieo imienin Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityoskiego. Pamiętajmy o nim 
w  naszych modlitwach.  

Za tydzieo w niedzielę parafialny dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. 

Uroczystośd Wszystkich Świętych przypada w niedzielę za tydzieo. Msze św. będą według 
porządku niedzielnego.  

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”. 
W poniedziałek w przyszłym tygodniu będzie Dzieo Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych. O godz. 8.00 i 18.30 będą Msze św. z kazaniami. 

W Dzieo Zaduszny składki na Mszach św. i w przyszłą niedzielę na zakooczenie oktawy 
uroczystości Wszystkich Świętych składki do puszek przed kościołem przeznaczone zostaną na 
Msze św. w intencji za dusze w czyśdcu cierpiące. 

Wypominki, czyli modlitwa różaocowa za zmarłych, od poniedziałku 2 listopada. Kartki na 
wypominki wypisujemy wyraźnie, najlepiej w mianowniku, imiona naszych bliskich zmarłych 
oraz składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w 
Kościele „za dusze, które są w ręku Boga”. Wypominki w tygodniu będą o godz. 17.45, w 
niedzielę o godz. 18.15. 

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się do Parafian z prośbą o modlitewną adopcję dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. Serca z imionami dzieci znajdują się 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 nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Migracja 
sąsiadów – Ukraiocy w Polsce; Szkoła w czasach pandemii; Serce na korcie; Jak wzmacniad 
odpornośd?. W  Niedzieli: Do kogo po zdrowie?; Zastrzyk Bożej miłości; Pokora cnota 
konieczna – krótka recepta na szczęśliwe życie; Domowe BHP. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
Za tydzieo będzie do nabycia nowy numer Oblackiego Echa. 

Do wieczności odeszła śp. Edmunda Nadolna. Wieczny odpoczynek… 
 


