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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1 listopada 2020 rok 

31 niedziela w ciągu roku 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, 

oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. 

Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – 

jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzisiaj Msza 

Święta w intencji zmarłych zostanie odprawiona o godz. 1200. Bezpośrednio po 

Mszy Świętej nabożeństwo za zmarłych w kościele. 

2. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych 

Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich 

zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy 

jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są 

Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem 

oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w 

czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko 

Ojca w niebie. Msza Święta o godz. 900. Po Mszy Świętej w kościele nabożeństwo 

za zmarłych takie jak na cmentarzu. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona  z 

wypominkami za zmarłych. 

4. Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1600 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i Godzina Biblijna prowadzona przez Akcje Katolicką. O godz. 1700 

wypominki za zmarłych z różańcem, a po wypominkach Msza Święta. 

5. W Piątek o godz. 1500  wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka 

do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Różę Św. Teresy z Sokolnik pani Teresy 

Rękas. O godz. 1700 wypominki za zmarłych z różańcem a po wypominkach Msza 

Święta. W czasie adoracji spowiedź z racji pierwszego piątku miesiąca. 

6. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, 

którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową i Panią 

Trześniowską jak śpiewamy w naszej pieśni.  

7. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. 

Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za 

pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych przez cały miesiąc 
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zgodnie z dekretem papieża Franciszka, przy spełnieniu zwyczajnych warunków 

odpustu. 

8. Od  niedzieli  1 listopada przez oktawę wypominki z różańcem za zmarłych. 

W Niedzielę, czwartek i piątek wypominki o godz. 1700, po wypominkach Msza 

Święta. W pozostałe dni  Msza Święta o 1700 i po Mszy Świętej wypominki.  

9. Przypominamy, że obowiązuje nas noszenie masek ochronnych, 

dezynfekcja rąk przed wejściem do kościoła. Po spowiedzi dezynfekcja kratek w 

konfesjonale. Miejmy na względzie  zdrowie swoje i innych.  

10. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy drugiej części Podwale za kwiaty 

i porządki w kościele i wokół kościoła. O porządki  prosimy mieszkańców Trześni 

ulica Bazarowa.  

11. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych 

patronów i Bożego błogosławieństwa. 


