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                                                                XXXI  Niedziela Zwykła       
  

1.  Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny charakter, bowiem 

będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne 

szczęście przebywania z Bogiem w niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy 

Świętej. Msze Święte porządek jak w niedzielę. Po Mszy Świętej o godz. 1200 nieszpory żałobne 

za zmarłych i procesja z kościoła na cmentarz z różańcem za zmarłych. 

 

2. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych 

zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. O godz. 900 Msza Święta i procesja na cmentarz 

z różańcem za zmarłych. 

 

3. Przez cały listopad można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 

cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami 

otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się 

w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. 

Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 

 

4. Od 1 do 8 listopada włącznie po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

różaniec z wypominkami za zmarłych. 

 

5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z różańcem za zmarłych 

polecanych w wypominkach.  

 

6. W najbliższy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1600 wystawienie Najśw. Sakramentu i 

Godzina Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1700 różaniec z wypominkami i 

Msza Święta. 

 

7. Pierwszy Piątek  o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 

Bożego. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. O godz. 1700  różaniec 

z wypominkami i Msza Święta.  

 

8. Pierwsza Sobota miesiąca po Mszy Świętej Litania Loretańska i wynagrodzenie Sercu Najśw. 

Maryi Pannie za wszelkie zniewagi wyrządzone jej Sercu. 

 

9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zakole za sprzątanie i kwiaty do kościoła. O 

porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Pasternik.    

 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 


