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Obchodzimy dzisiaj XXX Niedzielę Zwykłą. Dziękujemy za obecność, modlitwę i złożone ofiary. Ofiary
do skarbonek przy wyjściu z kościoła przeznaczone są na misje. Gościmy pośród nas o. Oblata, który mo-
dli się z nami i rozprowadza kalendarze na 2021 rok. Dziękujemy za posługę.

Niestety wszechobecna epidemia wciąż krzyżuje nasze plany. W związku z ogłoszeniem strefy czerwonej
na terenie całego kraju, w świątyni naszej może przebywać jednocześnie do 85 osób. Wszelkie Msze Św.
i  nabożeństwa  odprawiane  są  według  ustalonego  planu.  Niestety  jesteśmy  zmuszeni  po  raz  kolejny
odłożyć Bierzmowanie.  Sakrament ten zostanie udzielony,  kiedy uspokoi się ekspansja epidemii,  albo
dopiero w przyszłym roku.

O godz. 16.15 zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo Różańcowe, które zostanie poprowadzone przez kan-
dydatów do Bierzmowania i ich rodziców. Na Różaniec z  Suplikacjami  z prośbą o zdrowie i ustąpienie
epidemii zapraszamy codziennie o godz. 17.15.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 16.00 gorąco za-
praszamy do kościoła na Nieszpory z pieśniami żałobnymi oraz modlitwy za zmarłych bez procesji na
cmentarz.
Wierni, którzy w stanie łaski uświęcającej nawiedzą kościół od świątecznego południa lub w Dzień Za-
duszny mogą dostąpić odpustu zupełnego i ofiarować go za zmarłych. Dzięki decyzji pap. Franciszka od-
pust zupełny mogą także zyskać przez cały miesiąc listopad osoby pobożnie nawiedzające cmentarz i mo-
dlące się za zmarłych. Dlatego też ze względu na epidemię prosimy o rozłożenie sobie obecności przy gro-
bach zmarłych na cały ten czas.

Wychodząc z kościoła można nabyć znicze Caritasu w cenie 3 zł., „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł.
Jest także „Mały Gość” oraz karteczki na wypominki za zmarłych, w intencjach których będziemy się mo-
dlić na Mszach i różańcu w pierwszych dniach listopada.

W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna jedynie telefonicznie lub mailowo w środę lub w piątek.

Niech wstawiennictwo Wszystkich Świętych
umacnia nas w naszej ziemskiej drodze ku świętości!


