
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

28.10. 2018 – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

WŁASNEGO  

 
1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym dzisiaj w niedzielę o godz. 15.15, 

 w poniedziałek i wtorek i środę o godz. 17.15.  
 

2. Zapraszamy do Domu Parafialnego na wystawę o naszym kościele, kawę, ciasto, a po Mszach 

św. od godz. 9.00. zapraszamy na poczęstunek  grochówką.  

 

3. Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.  Prosimy o wcześniejsze 

przygotowanie grobów. Śmieci składamy tylko na wyznaczone miejsca. Zalecania za 

zmarłych można składać już dziś w Domu Parafialnym i w zakrystii.  

 

4. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy nauczycieli do Domu Parafialnego. 

 

5. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

6. W środę serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. z okazji urodzin ks. Andrzeja 

Kosa. 

 

7. W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć 

wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, wiernym pielgrzymującym na ziemi 

wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina prawdę 

o naszej wspólnocie ze Świętymi ich orędownictwie za nami. 

Uroczyste nieszpory świąteczne odprawimy o godz. 14.00 w kościele, po których wyruszy 

procesja na cmentarz i odprawimy nabożeństwo za zmarłych. 

 

8. W piątek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Kościół 

w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im 

przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede 

wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św. 

      W Dzień Zaduszny kancelaria będzie nieczynna. 

 

9. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: 

 od południa uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, 

modlitwy w intencji Ojca Św., odprawienie spowiedzi i przyjęcie komunii św., 

zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

 w dniach od 1-8 listopada odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się choćby tylko  

w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. 

 

10. Różaniec za zmarłych zalecanych odmawiać będziemy w tygodniu o godz.17.15. Zapraszamy 

do modlitwy za zmarłych. 

    

        10. W tym tygodniu przypada I czwartek,  piątek i sobota miesiąca. 

     I piątek o godz. 15.30 – dzieci po wczesnej komunii św. z rodzicami. 

                 

11. W sobotę na godz. 7.00 Dzieci Maryi zapraszają na wspólne śpiewanie Godzinek ku czci 

Niepokalanego Poczęcia NMP. 

 

      „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary, a za tydzień kolekta przeznaczona będzie na budujący się 

       kościół  w Pszczynie.  

       Z okazji dzisiejszej Uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła składamy serdeczne  

       podziękowanie za  wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła i parafii. 


