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Kalendarz liturgiczny: 

czwartek - Uroczystość Wszystkich Świętych, 

piątek - wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

 

Przeżywamy dziś w liturgii rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Zechciejmy zatem          

dziękować Bogu za dar miejsca, gdzie możemy się gromadzić, jak również za to, że jesteśmy               

częścią Jego Mistycznego Ciała. 

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego         

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych. Na obrzęd              

przyjęcia sztandaru MB Różańcowej zapraszamy Różę Męską Najświętszego Serca Pana          

Jezusa.  

Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi Uroczystość Wszystkich Świętych            

i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów, gdyż          

dbanie o miejsce spoczynku naszych bliskich jest jednym z uczynków miłosierdzia. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w kościele o g.7.00, 9.00, 11.00.            

O g.14.00 Msza św. na cmentarzu, po niej procesja z modlitwą za zmarłych wraz              

z wypominkami. O g.18.00 Różaniec za zmarłych na cmentarzu. 

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

wypominkami za zmarłych. 

Koronka do Bożego Miłosierdzia w tym tygodniu w piątek o g.16.30, w intencji             

zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz           

w Dniu Zadusznym, 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 listopada za pobożne (czyli modlitewne)              

nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania          

odpustu zupełnego: 

● wzbudzić intencję jego otrzymania 

● być w stanie łaski uświęcającej 

● wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 

● przyjąć w tym dniu Komunię św. 

● odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze         

nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 
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Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych modlimy się w ostatnią niedzielę           

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 św. oraz               

w kancelarii w godzinach urzędowania. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30 i po południu od g.16.00. Wyjazd do                

chorych o g.9.00. Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Adoracja             

Najświętszego Sakramentu o g.20.15.  

W I sobotę o g.17.30 Różaniec, Adoracja, a następnie Msza św. wynagradzająca Sercu             

NMP. 

Harcerze i zuchy z 13 szczepu Swarożyca od 1 do 3 listopada w godz. 8.00 - 18.00 przed                  

cmentarzem będą prowadzili zbiórkę środków na dofinansowanie swojej działalności. Na ich           

stoisku będzie można nabyć znicze i choragiewki. Z góry dziękują za okazane wsparcie. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu, odbędzie się kwesta, której           

pieniądze przeznaczone są na Hospicjum Św. Łazarza, dla osób chorych, głównie na choroby             

nowotworowe, w ostatnim okresie ich życia.  

 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Małgorzata Kowalska 

wtorek g.7.00 + Małgorzata Kowalska 

środa g.7.00 + Małgorzata Kowalska 

czwartek g.7.00 + Małgorzata Kowalska 

piątek g.8.00 + Małgorzata Kowalska 

sobota g.7.00 + Małgorzata Kowalska 
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