
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXX Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj o godz. 1500 – Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę  

do Gietrzwałdu. Jest to intencja od pielgrzymów. 

2. Zbliża się koniec października. Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, 

młodzież i dorosłych do licznego udziału w ostatnich już 

nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele odprawimy: 

dla dzieci w poniedziałek i wtorek o godz. 1630, dla młodzieży  

i dorosłych każdego dnia o godz. 1730 do wtorku włącznie. 

3. W najbliższy wtorek nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego. 

4. Msze św. w uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele 

odprawione będą o godz. 700, 930, 1100, 1230, i 1800, natomiast w Dzień 

Zaduszny o godz. 700, 930, 1630 i 1800.  

5. W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu i przez cały Dzień 

Zaduszny w każdym kościele i kaplicy można uzyskać odpust zupełny 

za zmarłych. Należy spełnić zwykłe warunki (spowiedź sakramentalna, 

Komunia św., modlitwa w intencjach Papieża) oraz wykluczyć 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. 

6. W dniach od 1 do 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne 

nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy  

w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.  

7. Jedną z form pamięci o zmarłych są tak zwane wypominki, które można 

składać w biurze parafialnym. Kartki na wypominki wyłożone są obok 

Biuletynu. Wypominki roczne odczytywane będą podczas Mszy św.  

za zmarłych w drugi piątek każdego miesiąca o godz. 1700, wypominki 

jednorazowe – od 2 do 8 listopada po Mszach św. o godz. 830 i 1800. 

8. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800. 

Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Spowiedź od godz. 1600.  Msza św. w intencji Misji o godz. 1630 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych  

z posługą sakramentalną. 

9. Do końca października osoby niesamodzielne mogą zapisywać się  

do Domu Dziennego Pobytu przy naszej parafii. Jest jeszcze kilka 

miejsc. Biuro Domu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 

900 do 1400. 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Uroczystość Wszystkich Świętych 

W środę przypada uroczystość Wszystkich 

Świętych. Uwielbiamy w tym dniu Boga w 

Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli 

przez życie wierni Bogu i Jego 

przykazaniom. Dla nas są oni 

drogowskazami na drodze do wieczności, na 

radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Niech 

tej radości nie gasi nasze pochylenie nad 

grobami naszych bliskich w Dzień 

Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości 

ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie, jako dzieci jednej wielkiej Bożej 

rodziny ufamy, że i nasi bliscy zmarli, a kiedyś my sami dołączymy  

do grona wszystkich świętych i błogosławionych. Msze św. w uroczystość 

Wszystkich Świętych o godz. 700, 930, 1100, 1230, i 1800. W tym dniu jako 

katolicy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. 

W uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 1400 na Cmentarzu w Parku 

Miejskim zostanie odprawiona Msza św., natomiast o godz. 1445 wyruszy 

procesja żałobna. W Dzień Zaduszny o godz. 1500 w kaplicy cmentarnej 

odprawiona zostanie Msza św. w intencji wszystkich spoczywających na 

cmentarzu. 
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Warunki uzyskania odpustu 

Kościół daje nam bardzo wiele możliwości wyrażenia naszej miłości do 

zmarłych i niesienia im pomocy w cierpieniach czyśćcowych wynikających 

z tęsknoty za Bogiem. Jedną z nich jest możliwość uzyskania odpustów. 

Odpust może uzyskać go każdy, kto jest wolny od przywiązania do 

jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego („trzeba wykluczyć na przyszłość 

dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, tzn.  

nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w 

jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności wyklucza możliwość uzyskania 

odpustu zupełnego”), kto w stanie łaski uświęcającej przyjmie godnie Ciało 

Pańskie, wypełni określoną czynność, której Kościół przypisuje odpust,  

a także odmówi jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca św.  

Odpust zupełny można otrzymać tylko jeden raz w ciągu dnia. „Kto 

uzyskuje odpust zupełny, jest w takim stanie, jak zaraz po Chrzcie św. 

Gdyby umarł, poszedłby wprost do nieba”, a kto ofiarowuje odpust zupełny 

za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. „Zyskiwanie więc odpustów 

zupełnych jest wyjątkowo wielce zbawienną praktyką, ale zawsze trzeba 

pamiętać, że pierwszorzędnymi środkami uświęcenia są sakramenty św. 

Szczególną skuteczność w ratowaniu dusz czyśćcowych widzi Kościół 

odprawianiu Mszy św.”. 

INTENCJE 30.10.2017 r.  – 05.11.2017 r. 

Poniedziałek – 30.10.2017 r. 
  700 O błogosławieństwo Boże dla córek i ich rodzin 

  830 + Józefa Cieszewska – int. od  lokatorów z ul: Korczaka 7A 

1800 + Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka 

1800 + Krystyna Rożeńska – popogrzebowa 

1800 + Danuta Galus – popogrzebowa 

Wtorek – 31.10.2017 r.  
  700  

  830 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Jadwiga Grześkowiak i zmarli z rodziny 

1800 + Adam Goszka – popogrzebowa 

1800 + Adam Kobylacki – int. od sąsiadów z ul. Korczaka 17E 

Środa – 01.11.2017 r. 

  700 +Jerzy Kikiel (w 1 r. śm.) 

  930 + Anna, Józef i Henryka Żebrowscy i zmarli z rodziny Ciaków i 

Żebrowskich 

1100góra + Z rodziny Listosów  i Tęsiorowskich 

1230 + Mąż Kazimierz Wańkowski i rodzice z obojga stron 

1230 + Adam Kobylacki – popogrzebowa 

18oo + Rodzice: Marta i Piotr Leśniewscy, Marta i Władysław Langowscy, 

rodzeństwo i szwagrowie 

Czwartek – 02.11.82017 r. 

  700 + Rodzice: Jadwiga, Józef, brat ks. Józef i zmarli z rodziny 

  93o + Zmarli z rodziny: Mulawa, Baran, Sowickich, Abramowicz 

  930 + Stanisław Bojanowski 

1630 + Zbigniew Tusień (w 9 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Siostra: Urszula Topolewska i rodzice: Władysława i Jan 

1800 + O radość nieba dla zmarłych kapłanów – int. od Apostolatu Margaretka 

1800 + Rodzice: Władysława i Franciszek Kaznocha oraz zmarli z rodziny 

Czekalskich i Kaznocha 

Piątek –  03.11.2017 r. 

  700 O łaskę przymnożenia wiary, zdrowie duszy i ciała oraz o łaski do 

dźwigania krzyża dla rodziny  

  830 + Leokadia i Ignacy Kurpiewscy i zmarli z rodziny 

  830 + Mama Maria Maksym (w 1 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Czesława, Jan i Zygmunt Romanowski 

1800 + Edyta Sakwińska 

1800 + Janina Marciszak – int. od V Róży Różańcowej 

Sobota – 04.11.2017 r. 

  700 Za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu NMP 

  830 + Jacek Kwiatkowski 

  830 + Stanisław Zimny i zmarli z rodziny Różyckich i Zimnych 

1800 + Krystyna Rakowska  (w 2 r. śm.), rodzice, rodzeństwo i zmarli z 

rodziny 

1800 W dniu 75 – urodzin dla Janiny w podziękowaniu za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze  Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Niedziela - 05.11.2017 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla mamy Janiny z okazji urodzin – int. od córek z rodzinami i wnukami 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Jadwiga Angowska (w 13 r. śm.), ojciec Tadeusz, brat Włodzimierz 

oraz teściowie: Stanisława i Aleksander 

1100góra + Jadwiga Solecka (w 14 r. śm.) 

1100dół  

1230 + Żona Krystyna Kasińska (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Rodzice i dziadkowie 

1500 + Żona Teresa Langowska (w 3 r. śm.) oraz za dusze z obojga stron 

1500 + Mąż Tadeusz Tobor (w 8 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Tobor i Kieloch 

 

1800 + Mąż Marian Rolewicz (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 W intencji Ojczyzny: o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Królowej 

Polski dla Prezydenta, rządu i całego Narodu Polskiego. 


