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1. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla 

siebie lub dla zmarłego. Należy nawiedzić cmentarz oraz wypełnić 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. Korzystajmy z tego wielkiego daru Kościoła! 
2. Wymienianki – różaniec za zmarłych – w dni powszednie przed wieczorną Mszą św. o 

godz. 17:30. Kartki na wymienianki zostały wyłożone na bocznych ołtarzach. Wymienianki 

z imionami i nazwiskami zmarłych oraz złożonymi przy tej okazji ofiarami można 
pozostawić w koszyku przed prezbiterium lub w biurze parafialnym. Zwłaszcza w tym 

czasie pamiętajmy o modlitwie za 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 ) 

3. Rodziców młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i III klasy gimnazjum, przygotowującej się 
do sakramentu bierzmowania zapraszamy w poniedziałek, 5 listopada, na spotkanie w Sali 

Karmelitańskiej po zakończeniu wieczornej Mszy św., ok. o godz. 18:40. Zachęcamy także 
do udziału we Mszy św. Bardzo prosimy o obecność wszystkich rodziców! 

4. W najbliższą sobotę, 10 listopada, J. E. Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak udzieli sakramentu 
bierzmowania młodzieży naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 18:00. Informujemy, że 

nastąpiła zmiana godziny liturgii bierzmowania – nie będzie Mszy św. o godz. 16:00 ( jak 
było podane wcześniej ). Okazja do spowiedzi św. dla kandydatów do bierzmowania oraz 

ich rodziców, świadków i krewnych – w piątek od godz. 17:30 do zakończenia wieczornej 

Mszy św. Potem – próba liturgiczna – kandydaci razem ze świadkami lub rodzicami. 
Drogich Parafian, zwłaszcza chorych i cierpiących oraz Wspólnotę Żywego Różańca 

bardzo prosimy o modlitwę w intencji młodzieży i ich rodzin. 
5. W liturgii Kościoła w piątek przypada święto – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

w Rzymie. W sobotę – wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła. 

6. W przyszłą niedzielę, 11 listopada: 

 w Kościele Powszechnym – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 

 w naszej Ojczyźnie – 100. rocznica odzyskania niepodległości, 

 w naszej parafii – Dzień Modlitw o Powołania i Pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium 

Duchownego w Poznaniu; będziemy gościli kleryka z Seminarium, który przed kościołem 

po liturgii będzie zbierał ofiary na utrzymanie naszej Uczelni, przygotowującej kandydatów 

do kapłaństwa, 

 w naszym kościele, z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka podczas Mszy św. będzie 

przeznaczona na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



7. W biurze parafialnym w tygodniu lub w zakrystii ( tylko w niedziele ) można zamawiać intencje 

mszalne na rok 2019. 

8. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych oraz ciekawe artykuły, m.in.: Co KOŚCIÓŁ 
proponuje młodym? Co MŁODZI proponują Kościołowi?; ponadto Wiara w czasie choroby – 
– świadectwo umierającego księdza. 


