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     ROCZNICA POŚWIĘCENIA     

AKOŚCIOŁA – UROCZYSTOŚĆ 

   28.10.2018 

1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. 

2. W tym tygodniu – ostatnie nabożeństwa różańcowe – codziennie po wieczornej Mszy św.; 
dla dzieci – w poniedziałek i w środę o godz. 17:30 w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej. 

3. W czwartek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele 
Msze św. – według porządku niedzielnego, z wyjątkiem Mszy św. południowej – nie będzie 

Mszy św. o godz. 12:30. 

Nabożeństwo na naszym cmentarzu parafialnym przy ul. Bluszczowej – 
– pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego – o 

godz. 15:00. Tradycyjnie nabożeństwo rozpocznie się w kaplicy cmentarnej: Liturgia 
Słowa, następnie procesja, podczas której odmówimy różaniec za zmarłych. 

Po zakończeniu procesji – Msza św. w kościele Ofiarowania Pańskiego. 
4. W dniach od 1 do 8 listopada można dostąpić dla siebie lub dla zmarłego odpustu 

zupełnego. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, 

tzn. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu 
Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych 

na dany dzień przez Ojca Świętego. Przypominamy, że odpust – w nauczaniu Kościoła 
katolickiego – jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co 

do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony (w stanie łaski uświęcającej) 
pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz 

owoców odkupienia prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług 

Chrystusa i świętych. Korzystajmy z tego wielkiego daru Kościoła! 
5. Wymienianki – różaniec za zmarłych – od piątku przed wieczorną Mszą św. – o godz. 

17:30. Kartki na wymienianki zostały wyłożone na bocznych ołtarzach. Wymienianki z 
imionami i nazwiskami zmarłych można składać w zakrystii lub w biurze parafialnym. 

Modlitwa za zmarłych jest nie tylko wyrazem naszej pamięci i wdzięczności wobec 
bliskich, ale także wynika z chrześcijańskiej miłości, zatroskania o wieczne zbawienie tych, 

którzy żyli przed nami i potrzebują naszej duchowej pomocy. Pismo Święte przypomina 

nam: „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów 
uwolnieni!” ( 2 Mchb 12, 44 ) 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 

17:00 i w sobotę od godz. 17:30. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



7. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji pierwszej soboty miesiąca – różaniec 

i medytacja przed Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. 

o godz. 8:00. 

8. Odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną – według dotychczasowych 

ustaleń. 

9. Młodzież z klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz tych, którzy przyjmą sakrament 

bierzmowania 10 listopada br., zapraszamy w najbliższy piątek, 2 listopada, na Mszę św. o 
godz. 18:00. Przypominamy, że w kościele podczas liturgii młodzież zajmuje miejsca w 

prezbiterium. 
10. Zgodnie z wcześniej podaną informacją, rodziców młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i 

III klasy gimnazjum, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania zapraszamy 
w poniedziałek, 5 listopada, na spotkanie katechetyczne w kościele o godz. 18:30. 

Zachęcamy także do udziału we Mszy św. Bardzo prosimy o obecność wszystkich 

rodziców. 
11. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i ciekawe artykuły. Do każdego numeru – dodatek: 

Modlitwa na każdy dzień – listopad 2018. 


