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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
8 listopada 2020 rok 

32 niedziela w ciągu roku 

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem 

prześladowanym w różnych częściach świata. Nie możemy zapominać, że są na 

świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu 

wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. 

Ofiarujmy im dar modlitwy. 

2. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i 

matką wszystkich kościołów świata. Do dziś nad wejściem do Bazyliki 

Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów 

Miasta i Świata. 

3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. 

Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie 

Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie modlitewnej o nich pamięci. Msza 

Święta w intencji Ojczyzny naszym kościele o godz. 1015. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny 

adoruje Róża Matki Bożej Ostrobramskiej z Trześni Marii Kochowskiej. 

5. Piątek o godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do 

Miłosierdzia Bożego. 

6. 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 

zgodnie z dekretem papieża Franciszka, przy spełnieniu zwyczajnych warunków 

odpustu. 

7. W każda niedzielę listopada wypominki z różańcem o godz. 1700, po 

wypominkach Msza Święta.  

8. 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.  

9. Bóg zapłać panu Mieczysławowi Skórze z Sokolnik za pracę przy dachu 

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

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

ulica Szkolna 15 numerów.  

11. W ubiegłym tygodniu do wieczności Pan Bóg powołał Teresę Stępień. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

12. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych 

patronów i Bożego błogosławieństwa. 

 


