
  XXX Niedziela  Zwykła   
27 października 2019 r. 

 
1. Do czwartku – o godz. 17:00 modlitwa różaocowa.  
 Różaniec dla dzieci w środę. Zapraszam dzieci ze wszystkich klas a w sposób 

szczególny dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.  
 
2. W piątek - Uroczystośd Wszystkich Świętych. Będziemy wspominad wszystkich, 

którzy osiągnęli nagrodę życia wiecznego. W dniu tym, nie wystarczy jedynie 
byd na cmentarzu - na grobach swych bliskich, ale jest obowiązek udziału we 
Mszy Św. Msze Św. w naszej świątyni – o godz. 8:00 oraz o 10:00. Nie będzie 
Mszy Św. o godz.16:00.  

 Po Mszy Św. o godz. 10:00, wyruszy procesja na cmentarz, gdzie zostaną 
przeprowadzone cztery stacje modlitewne za zmarłych. 

  
3. W sobotę – 2 listopada, wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzieo 

modlitwy całego Kościoła za tych, którzy już odeszli do wieczności. W sobotę o 
godz. 10:00. – pierwsze „wypominki” a po nich Msza Św. 

  
4. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskad odpust zupełny za zmarłych. 

Warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej, nawiedzenie 
cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

 
5. Codziennie, przez cały listopad o godz. 17:00 - wypominki z modlitwą Koronki 

do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę wypominki przed sumą, czyli – o godz. 
9:45.  

 Przez cały listopad po wypominkach, będzie odprawiana Msza św. zbiorowa za 
zmarłych. Ich nazwiska i imiona będą odczytywane w trakcie Mszy Świętej - 
podczas modlitwy wiernych.  

Proszę o czytelne wypisywanie imion i nazwisk naszych zmarłych. 
  
6. W tym tygodniu – w uroczystośd Wszystkich Świętych - przypada pierwszy 

piątek miesiąca. Możliwośd skorzystania z sakramentu spowiedzi – w środę i w 
czwartek - od godz. 16:30. Zachęcam, aby w te dni skorzystały również ze 
spowiedzi dzieci, które kontynuują przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków 
miesiąca. Zmiana tajemnic różaoca w sobotę. 

 
7. W przyszłą niedzielę o godz. 16:00 - Msza Św. dla dzieci przygotowujących się 

do I Komunii Św.  
 
8.  Intencje Mszy św.: 
 - poniedziałek, godz. 17:00 + Tadeusz GRECKI 

- wtorek, godz. 17:00 + Tadeusz GRECKI 



- środa, godz. 17:00 + Tadeusz GRECKI 
- w czwartek, godz. 17:00 + Marian UNIŻYCKI w 13 rocznicę śmierci 
- w piątek – Uroczystośd Wszystkich Świętych  
- godz. 8:00 + Teresa w 13 rocznicę śmierci  i  Franciszek NALBORSCY 
- godz. 10:00 Pierwsza Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
- sobota, godz. 10:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
 w przyszłą niedzielę: 

- godz. 8:00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych 
- godz. 10:00 + Janina w 3 rocznicę śmierci, Michał i Andrzej SZCZETYOSCY 
- godz. 16:00 + Kazimierz GWIAŹDZIOSKI oraz Lucyna i Tomasz NACHTYGAL 
 
9. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc rodziny  
 z Waplewa: p. MOLĄG, PIOTROWSCY oraz JASZCZANIN. 
 
10. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”. 


