
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 27 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Chrystus,  wstępując  do  nieba,  obiecał  swoim  uczniom:  „Oto  jestem  z  wami  przez
wszystkie  dni,  aż  do skocznie  świata”.  Szczególnym znakiem wypełnienia  tych  słów jest
Boża  obecność  w  naszej  świątyni.  Obchodząc  dzisiaj  dzień  poświęcenia  tego  kościoła,
dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w
naszym  kościele  kapłanów  oraz  za  wszystkich,  którzy  przyczyniają  się  do  utrzymania  i
pięknego wyglądu kościoła. 

2.  Zapraszamy  do udziału  w ostatnich  w tym roku nabożeństwach  różańcowych  o  godz.
16.30. Wczoraj Ks. Grzegorz był z dziećmi w Płocku w nagrodę za uczęszczanie na różaniec. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone w ub. niedzielę na misje: 2743.00zł. Dzisiejsza taca na nowe
ogrzewanie w organistówce. [12.700 zł.]

4. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte 8.00, 10.00
i 12.00.Msza Święta  w intencji  zmarłych połączona z  procesją  z  kościoła  o 11.30 oraz z
wypominkami jednorazowymi zostanie odprawiona na cmentarzu o godz. 12.00.

5. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz.9.00, 11.30 z
procesją wokół kościoła i wypominkami i o 17.00. Na cmentarzu o godz. 18.00 różaniec za
naszych zmarłych. Zapraszamy z zapalonymi zniczami. Pamiętajmy o tzw. ,,podzwonnym”.

6. W związku z listopadowymi uroczystościami prosimy o uporządkowanie grobów swoich
bliskich. Proszę o segregowanie śmieci. 
Cennik  za  śmieci  z  cmentarza;  1t.  śmieci-459,00zł.,  transport  170,10zł.,  dzierżawa
pojemników  [2szt.]  240.00zł.  miesięcznie.  Taca  na  cmentarzu  na  wywóz  śmieci  z
cmentarza. Przygotujmy także nasze serca. Okazja do spowiedzi św. każdego dnia. 

7. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W
dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za
zmarłych możemy codziennie  uzyskać odpust  zupełny,  pod zwykłymi  warunkami  (być w
stanie  łaski  uświęcającej,  wyzbyć  się  przywiązania  do  jakiegokolwiek  grzechu,  przyjąć
Komunię  św.,  pomodlić  się  w  intencjach  wyznaczonych  przez  papieża,  np.  Ojcze  nasz,
Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). 

8. Bardzo proszę pamiętać o grobach kapłanów pochowanych na naszym cmentarzu. Zapalcie
znicze, postawcie kwiaty. Przecież to wasi Pasterze. Należy im się odrobina wdzięczności.
Raczej  parafii  zostaje  postawienie  pomnika  śp.  Ks.  Stanisławowi  Welencowi.  Podjęliśmy
decyzję z Radą Gospodarczą i Duszpasterską, że dobrowolne ofiary na ten cel, każda rodzina
będzie mogła złożyć podczas kolędy.
 

9. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,                 *  1.11. – wszyscy święci,




