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Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 

środa - wsp. św. Karola Boromeusza,biskupa. 
 

Dziś w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. tylko w kościele o g.7.00,            

9.00, 11.00, 14.00. O g.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z wypominkami. O g.18.00             

Różaniec za zmarłych. Nabożeństwa odbywaja się w kościele. 

W Dzień Zaduszny Msze św. o g.7.00, 8.00, 17.00 i 18.00 poprzedzone            

wypominkami za zmarłych i Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Za zmarłych wypominanych modlimy się w tym tygodniu przed Mszą św.           

wieczorną wraz z Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych modlimy się w ostatnią          

niedzielę każdego miesiąca przed każdą Mszą św., jak również w każdą drugą sobotę miesiąca              

odprawiamy Mszę św. w ich intencji. 

Wypominki za zmarłych przyjmujemy w zakrystii po Mszach sw. oraz w kancelarii            

w godzinach urzędowania. 

Zachęcamy do uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach         

od 1 do 30 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych              

możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami / być w stanie łaski             

uświęcajacej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św.,          

pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,            

Wierzę w Boga/. 

W I czwartek miesiąca o g.18.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne z naszej               

wspólnoty parafialnej. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30, po południu od g.17.00. Msza św.               

w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Wyjazd do chorych od g.9.00, tylko do              

tych, którzy zostaną zgłoszeni w zakrystii. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od g.20.15. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec,          

Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

 

Intencje pogrzebowe: 

wtorek g.7.00 + Helena Mazurkiewicz 

środa g.7.00 + Helena Mazurkiewicz 

piątek g.7.00 + Helena Mazurkiewicz 
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