
Uroczystość Wszystkich Świętych 
1 listopada 2020 r. 

 
1. Codziennie o godz. 17:00 – „wypominki” wraz z modlitwą Koronki do Bożego 

Miłosierdzia. Następnie Msza Św. zbiorowa za zmarłych. W niedziele 
„wypominki” przed sumą, czyli o 9:45. 

 W niedziele oraz w środy będą odczytywane „wypominki” z wiosek. 
 
2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzieo modlitwy całego 

Kościoła za tych, którzy już odeszli do wieczności. O godz. 10:00 - „wypominki” 
a następnie Msza Św. zbiorowa za zmarłych. O godz. 17:00 – „wypominki” i 
Msza Św. za zmarłych naszych Parafian, którzy odeszli wieczności w ciągu 
minionego roku, czyli od ostatnich Wszystkich Świętych.  Na tę Mszę 
zapraszam najbliższe rodziny, czyli „domowników”. 

 
3. Odpust zupełny za zmarłych w tym roku można uzyskad przez 8 dni dowolnie 

wybranych w całym miesiącu listopadzie. Dni te mogą byd od siebie 
oddzielone. Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza i 
modlitwa za zmarłych. 

 Osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeo sanitarnych muszą 
zostad w domu, mogą uzyskad odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśdcu 
cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych. 

 
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8:00 odwiedziny 

chorych. Od godz. 16:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. O 
godz. 17:00 nabożeostwo pierwszo piątkowe, następnie „wypominki”, Msza 
Św. i zmiana tajemnic różaoca św. 

 Prośba do rodziców - dzieci, które przystąpiły do I Komunii Św. - aby w piątek 
przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św. kontynuowały 
przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. 

 
5. Intencje Mszy św.  
w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych   
- godz. 10:00 + Janina w 4 rocznicę śmierci, Michał i Andrzej SZCZETYOSCY 
- godz. 16:00 + Andrzej ZAKRZEWSKI – dar od uczestników pogrzebu 

 
6. Dziękuję dziewięciu rodzinom za złożone - w minionym miesiącu - ofiary na 

potrzeby naszej Parafii. Złożono – 1 270 zł. Dziękuję również za ofiary złożone z 
racji „wypominek”. W ten sposób został spłacony koszt ogrodzenia, który w 
całości wyniósł – 14 800 zł. 
 



7. Panu Krzysztofowi WAŚK z Pawłowa wyrażam wdzięcznośd za okazaną pomoc 
w pracach porządkowych na posesji parafialnej.  

 
 

Dziękuję za sprzątanie kościoła, za nabyte chryzantemy oraz pomoc w 
grabieniu liści. W bieżącym miesiącu nie będziemy nabywad kwiatów do 
kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu rodziny z Witramowa:    
STASZEWSCY, ZAKRZEWSCY, MILEWSCY oraz NISIO.  

 
8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny” a dla dzieci 

listopadowy „Mały Gość Niedzielny”. W „Gościu” polecam artykuł: 
„Wytapianie Świętych” - o potrzebie i znaczeniu modlitwy za dusze w czyśdcu 
cierpiące.  

 
  

 
 

 
    


