
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.XI.2020.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Zgodnie z nowymi przepisami państwowymi w naszym kościele może uczestniczyć                   
w liturgiach do 40 osób.  Uczestników liturgii prosimy o zajmowanie miejsc wyznaczonych 
symbolem X, apelujemy o dezynfekcję dłoni i podchodzenie do Komunii Św. zgodnie                     
z ustalonymi zasadami.  
2. Dziś przeżywamy w Kościele polskim XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.                   
W tym roku wspieramy chrześcijan żyjących w Republice Środkowej Afryki. Zachęcamy do 
wsparcia materialnego składając ofiarę do wystawionej puszki lub wysyłając SMS o treści 
RATUJE na nr 72405. O godz. 1715 nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych. Nie będzie 
dzisiaj zmiany tajemnic różańcowych, prosimy zelatorów róż lub zastępców o obecność na 
nabożeństwie i przekazanie informacji dla członków wspólnot różańcowych.  
3. W miesiącu listopadzie pamiętamy szczególnie o zmarłych, zatem ofiarujmy im zyskiwane 
odpusty oraz polecajmy ich w modlitwie wypominkowej pamiętając, iż przyjdzie taki czas, kiedy i my 
będziemy potrzebowali podobnej pomocy. Codziennie o godz. 1730 modlitwa różańcowa w intencji 
zmarłych. Do końca miesiąca można składać jeszcze wypisane kartki wypominkowe. 
4. Jutro – 09.11. – rocznica konsekracji Bazyliki Laterańskiej, nad wejściem której znajduje się do 
dzisiaj napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Msza św. wieczorna                       
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. 
5. We wtorek – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. O godz. 1730 modlitwa za zmarłych                     
i nabożeństwo do św. Michała Archanioła.  
6. W środę – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. W tym dniu przypada Narodowe Święto 
Niepodległości i 102 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzień 
powszedni. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 1200 w kościele OO. Dominikanów. O godz. 1700 
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową za zmarłych. Po Mszy św. 
spotkanie przedstawicieli Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.  
7. W czwartek – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. O 1700 Godzina Święta adresowana dla SKC 
połączona z modlitwą za zmarłych.  Po Mszy św. spotkanie tylko dla animatorów SKC.  
8. W piątek – 13.11. – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski. O godz. 1500 comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 
modlitwa różańcowa za zmarłych. Msza św. wieczorna w intencjach KPRM oraz zmarłych ze Straży 
Honorowej NSPJ. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Chrystusa Króla.  
9. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków 
Drogowych.  
10. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz związane z nią ograniczenia, w miesiącu listopadzie nie 
będą się odbywać spotkania dla dzieci komunijnych oraz kandydatów do bierzmowania.  
11. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii, jak też za każdą bezinteresowną 
pracę wykonaną dla naszej wspólnoty parafialnej. W związku z potrzebami finansowymi koniecznymi 
do funkcjonowania parafii, zwracamy się z prośbą do tych Parafian, którzy ze względu na epidemię 
nie uczestniczą w Mszach świętych w świątyni, o przekazanie ofiar na konto bankowe parafii lub                      
w inny dogodny sposób. Numer konta znajdziemy na stronie internetowej parafii. Z góry dziękujemy 
za życzliwość i zrozumienie.  
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl nr 6 przy Pl. 1000 – lecia  za pełniony dyżur porządkowy w świątyni 
i ofiarę 300 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu 
prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 7 przy Pl. 1000 – lecia.  
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.  


