
30 października    2022 - 31 Niedziela Zwykła – Rocznica Poświęcenia Kościoła 

Własnego                                                                                                                   

Kalendarz liturgiczny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wtorek   – Uroczystość Wszystkich Świętych                                                                            

Środa – wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny)                                     

Piątek – wsp. św. Karola Boromeusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) W dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Uroczystość Poświęcenia Kościoła 

Własnego, nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. Jutro różaniec o godz. 16.30. 

Jutro też możliwość spowiedzi pół godz. przed Mszą św. Dziękuje wszystkim za 

liczny udział w nabożeństwie różańcowym , szczególne dzieciom 

przygotowującym się do I komunii św.                                                                                                                                                                                                                  

2)W środę modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa, w  czwartek za wstawiennictwem  św. 

Jana Pawła II. i adoracja od 16.00.                                                                                                                                                                                                                                                                        

3)We wtorek przypada urocz. Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 

7.00,9.00,11.00 w Kościele oraz o godz. 14.00 na cmentarzu a po niej 

procesja. Na godz. 19.00 zapraszam na różaniec w kaplicy Miłosierdzia 

Bożego na cmentarzu.                                                                                                                                                                                                         

4)W środę Dzień Zaduszny , Msze św. o godz. 7.00,9.00,17.00. Taca z 

uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego przeznaczona na 

utrzymanie cmentarza.                                                                                                   

5) W tym tyg. przypada pierwszy piątek miesiąca, możliwość spowiedzi od 

godz. 16.00. Do chorych pójdziemy od godz. 8.30.                                                                                                           

6) Dziękujemy za troskę o naszą świątynie a w tym tygodniu prosimy 

następujące osoby…… 

 Ogłoszenia dodatkowe :                                                                                                                                        
1) Zapraszam chętnych do służby liturgicznej przy ołtarzu (spotkania co 

druga sobotę) oraz naszej scholii parafialnej . 
2)  Przyjmujemy na wypominki roczne  wypominane przez cały rok w 

niedzielę przed Mszami  św. o godz. 7.00, 9.00,11.00 i jednorazowe 
(listopadowe) , które wypominamy przez cały miesiąc listopad przed 
Mszami św. wieczornymi w dni powszednie a w trzeci piątek miesiąca w 
ciągu roku Msza św. w intencji wypominanych. Przypominamy również o 
uregulowaniu dzierżawy grobów. (20 lat – 400 zł) 

3) Od jutra Msza św. wieczorna w dzień powszedni  o godz. 17.00.        
(Czas zimowy) 

4) Organizowana będzie pielgrzymka – Lourdes, La Salete,Barcelona, Ars, 
Rocamadour. Termin 4.09-13.09.2023 , koszt 3790zł + 175euro 

Z  błogosławieństwem  na kolejny tydzień         ks. Edward Łatka , proboszcz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


