
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 XXXI Niedziela Zwykła – 31 października 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Ostatnie nabożeostwo różaocowe dzisiaj o godz. 18.30. 
Uroczystośd Wszystkich Świętych w poniedziałek. Msze św. będą według porządku niedzielnego. Jest to 
uroczystośd nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św. 

Procesja na cmentarzu w uroczystośd Wszystkich Świętych o godz. 14.00 sprzed pierwszej bramy (tzw. 
stara brama). Eucharystii przewodniczył będzie ks. bp Tadeusz Lityoski. 

We wtorek Dzieo Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. O godz. 8.00 i  18.30 Msze 
św. z kazaniami. 

W Dzieo Zaduszny składki i w niedzielę za tydzieo zbiórka do puszek przed kościołem, przeznaczone 
zostaną na Msze św. w intencji za dusze w czyśdcu cierpiące. 
Wypominki, czyli modlitwa różaocowa za zmarłych, od wtorku 45 minut przed wieczorną Mszą św. 
Modlimy się „za dusze, które są w ręku Boga”. 

Nabożeostwo za zmarłych na cmentarzu przy ul. Żwirowej we wtorek o godz. 20.00. Rozpoczęcie przy 
bramie głównej: nieszpory, różaniec, modlitwa przy pięciu stacjach. 
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 od 1 do 8 
listopada i modlitwę, chodby tylko myślną, za zmarłych; w Dzieo Zaduszny przez pobożne nawiedzenie 
kościoła czy kaplicy i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. 
Spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w czwartek po wieczornej Mszy św. w kościele. 

W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 17.45. 
W piątek wieczorna Msza św. z kazaniem w Szkole Maryi: Potęga Maryi. A po Mszy św. nabożeostwo 
wywyższenia Krzyża. 
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 będzie w sobotę, 13 listopada, o godz. 19.20 
w kościele. 

Za tydzieo w niedzielę parafialny dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda informuje, że w następną niedzielę przy wejściu do kościoła 
wyłożone będą pachnące lawendowe woreczki, które można zabrad ze sobą domu.  Dobrowolne ofiary - 
za które z góry serdecznie dziękujemy -  zostaną przeznaczone na działalnośd Stowarzyszenia.  
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 nowa księga intencji mszalnych na 2022 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:  Chrześcijaoskie umieranie; Domy Polskie 
w Jerozolimie; Wieczny pokój pod Tatrami. W  Niedzieli: Komu odpusty?; Polisa na życie wieczne; Kult 
Serca Jezusa w praktyce; Kiedy smartfon staje się niebezpieczny. Jest też nowy nr Misyjnych Dróg. 
Jest nowy numer Oblackiego Echa, w którym polecamy artykuły: Niedziela Misyjna; Kto bardziej pokocha? 
– bł. o. Józef Gerard; kazania w Szkole Maryi; w cyklu „Poznajmy się” – wywiady z o. Wiesławem 
i diakonem Ernestem, relacje z Domu u Oblatów, świetlicy, Niniwy, ministrantów oraz fotorelacje z wakacji 
i Pikniku u Oblatów. Rozwiązanie konkursu dla dzieci z Oblackiego Echa będzie w niedzielę 14 listopada na 
Mszy św. o godz. 10.00. 

Do wieczności odeszli  śp. Andrzej Andrzejewski i Rajmund Olczyk. Wieczny odpoczynek… 
 


