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OGŁOSZENIA 

DUSZPASTERSKIE 
30 sierpnia 2020 rok 

22 niedziela w ciągu roku 

 

1. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako 

rocznica poświęcenia własnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność 

Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za to miejsce, w którym gromadzimy się na modlitwie, 

na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty.  

2. W środę o godz. 1700 Msza Święta, a po niej  Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy połączona z Nabożeństwem Różańcowym.  

3. Przed nami ostatni tydzień października. Przypominam, że codziennie tu w 

Furmanach nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 1700. 

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Msze Święte jak w każdą niedzielę o godz. 800 i 1100. Po Mszy Świętej o godz. 1100 

będzie nabożeństwo z modlitwą za zmarłych. Zachęcam do indywidualnego 

odwiedzania cmentarza parafialnego.  

5. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu zupełnego 

ofiarowanego za zmarłych. W tym roku można go uzyskać przez cały listopad za 

pobożne nawiedzenie cmentarza, 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). 

6. Od  niedzieli  1 listopada przez oktawę, czyli do 8 listopada będzie sprawowana 

Msza Święta o godz. 1700, a po niej modlitwa wypominkowa za naszych bliskich 

zmarłych.  Natomiast w niedziele przez cały listopad po Mszy Świętej o godz. 1100  

będziemy wypraszać Miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych. Kartki Wypominkowe 

są na stoliku z prasą. Proszę o czytelne wypisywanie imion zmarłych.  
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7. Przypominamy, że podczas liturgii  obowiązuje nas noszenie masek 

ochronnych, dezynfekcja rąk przed wejściem do kościoła. Po spowiedzi dezynfekcja 

kratek w konfesjonale. Miejmy na względzie  zdrowie swoje i innych.  

8. Intencje Mszy Świętych na nadchodzący tydzień.  

9. Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody 

ducha.  

 

 


