
Ogłoszenia na 26.X.2014 r. – XXX niedziela zwykła „A” 

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła 

W miniony piątek Wspólnota Światło Pana rozpoczęła kolejną edycję Kursu Alfa – cykl spo-

tkań ewangelizacyjnych. Najbliższe spotkanie będzie w czwartek (30 października) - roz-

pocznie się o godz. 18.30 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkich chcących poznać to, 

co istotne w naszej wierze. 

Dzisiaj po każdej Mszy św. prowadzona jest zbiórka na pomoc dla Kamila, syna Marianny 

Głowackiej. Kamil uległ w wakacje wypadkowi i doznał złamania kręgosłupa. Ma porażenie 

czterokończynowe. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna. Mama Kamila zwraca się z prośbą 

o wsparcie. 

W sobotę przypada 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym 

kościele w porządku niedzielnym. O godz. 17.00 Różaniec z modlitwą wypominkową za na-

szych zmarłych. O godz. 18.00 pierwsza Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, którzy 

zostali poleceni tej modlitwie. Terminarz Mszy św. gregoriańskich na cały miesiąc podajemy 

w gablocie przed kościołem oraz przy zamawianiu intencji. 

W przyszłą niedzielę (2 listopada) obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-

łych, czyli Dzień Zaduszny. Msze św. w porządku niedzielnym. O godz. 17.00 Różaniec z 

modlitwą wypominkową za zmarłych. Po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się w kościele 

procesja z modlitwą za Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który może zostać ofiarowany za dusze w czyśćcu. 

Warunkiem uzyskania odpustu jest bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., 

oraz wypełnienie warunku: w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzenie cmentarza i modlitwa 

za zmarłych; w Dzień Zaduszny można zyskać odpust przez obecność w kościele, modlitwę 

za zmarłych, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga. 

 1 listopada przypada I sobota miesiąca. Msza św. z intencją pierwszosobotnią o godz. 8.00. 

Natomiast spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca odbędzie się w następną sobotę (8.XI). 

Członkowie II Wspólnoty Neokatechumenalnej istniejącej przy naszej parafii wznowili misję 

odwiedzania naszych parafian. Celem tych spotkań jest wzajemne umacnianie wiary przez 

świadectwo o miłości i mocy Boga doświadczanej w życiu. Misja ta jest wykonywana za 

zgodą i z błogosławieństwem naszego Księdza Biskupa. Osoby te mają również upoważnie-

nie proboszcza. 

 


