Ogłoszenia parafialne
30 Niedziela Zwykła
24 października 2020
Przeżywamy miesiąc październik, poświęcony modlitwie różańcowej. Różaniec codziennie o
godz. 17.30.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 Niedziela Miesiąca. W naszej parafii, to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty. Składka z tego dnia, w
całości, przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3720 zł – cała
kwota, zgodnie z ostatnimi decyzjami, przeznaczona jest na renowację witraży i wypożyczenie,
potrzebnych do wykonania prac, rusztowań i podnośnika. Dziękuję za każde wsparcie i życzliwość
oraz indywidualne wpłaty na konto parafii.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.!
Zbliża się miesiąc listopad, czas naszej szczególnej pamięci i modlitwy o naszych bliskich
zmarłych. 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele: 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i wieczorem o godz. 18.00. W Dzień Zaduszny, Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych - msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00 i o godz. 18.00. Ze względu na
istniejące obostrzenia sanitarne, aby umożliwić modlitwę za naszych bliskich zmarłych w tych dniach
- dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 od 2.11 do 8.11 .
NIE BĘDZIE PROCESJI NA CMENTARZU!
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w
Dzień Zaduszny , możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite
darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy
uzyskać odpust zupełny od 1 do 8.11 za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust
zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:
brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego; stan łaski uświęcającej czyli
brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna; przyjęcie Komunii świętej;
odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty. Odpust może być
uzyskany tylko jeden raz danego dnia.
Przypominam jednak, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka
przez Penitencjarię Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nie
przez pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc.
Jednocześnie pamiętajmy - wszystkie spotkania w salkach parafialnych zostały zawieszone do
odwołania. W kościele proszę zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach. Obowiązuje nas
również limit 1 osoby na 7 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 60 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk. Różaniec dla
dzieci, spotkania przed I Komunią św. i przed bierzmowaniem zostają zawieszone, chorych będę
odwiedzać w domach jedynie na wezwanie. Spowiedź św. w tygodniu i w niedzielę 15 min przede

Mszą św.
Na ławkach wyłożone są kartki – formularze do wpisywania wymienianek za naszych
bliskich zmarłych. Proszę o zaznaczenie czy chodzi o wymienianki roczne czy jednorazowe.
Wymienianki roczne będą odczytywane przez cały rok, od I niedzieli Adwentu (29.11), o godz. 7.30;
natomiast wymienianki jednorazowe, w połączeniu z modlitwą różańcową od 2.11 do 8.11, o godz.
17.30. Wymienianki można również przesyłać na adres parafialny drogą elektroniczną.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021. Intencje można zamawiać
w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w godzinach urzędowania. Zachęcam
również do zamawiania intencji mszalnych przez telefon lub formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej.
Zachęcam do modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii, zmarłych w jej
skutek oraz za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych. Niedzielna Msza św.
o godz. 10.00 transmitowana jest na parafialnym kanale na YouTube.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

