
    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020 r. 

 

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym Kościele może gromadzić się         

ok. 90 osób.  

2. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Ze względu na 

ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną, nie będzie centralnej Mszy św. na 

cmentarzu. Z tej racji, iż jest to niedziela, Msze św. w naszym kościele będą sprawowane 

o godz.: 730, 900, 1030, 1200 i 1600. Po każdej Mszy św. na cmentarzu wyczytamy 

zamówione wypominki i odmówimy dziesiątkę różańca za wszystkich wiernych zmarłych. 

Jest jeszcze czas, aby zadbać w sposób odpowiedni o porządek przy grobach naszych 

bliskich i na całym cmentarzu.  

3. Można zamawiać wypominki za Zmarłych jednorazowe i całoroczne.  

4. W uroczystość Wszystkich Świętych ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na 

utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

5. Stolica Apostolska ze względu na epidemię koronawirusa rozszerzyła na wszystkie dni 

listopada odpust zupełny udzielany tym, którzy odwiedzają cmentarze i modlą się za 

zmarłych. Zatem, odpust można zyskać każdego dnia za jedną osobę zmarłą, spełniając 

„zwykłe warunki”, oraz pobożnie nawiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za 

zmarłych. Ponadto osoby starsze i chore, które nie mogą opuścić domu mogą zyskać 

odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwy za 

zmarłych.                   

6. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 1730 odbędzie się modlitwa 

różańcowa ofiarowana za zmarłych wymienionych podczas wypominek na cmentarzu. 

7. W poniedziałek 02 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 

inaczej określane jako Dzień Zaduszny. W naszej świątyni Msze św. będą sprawowane          

o godz. 700, 900 i  1800. O  godz. 1700 w kościele podczas modlitwy różańcowej będziemy 

się modlić za Wiernych Zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy od listopada           

2019 roku odeszli z naszych parafii do Pana i spoczywają na naszym cmentarzu.                  

Po zakończonym różańcu będzie sprawowana Msza św. za zmarłych.  

8. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy, oraz kalendarze na przyszły rok. 

9. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli. Łaska i opieka Boża niech 

czuwa nad Państwem każdego dnia. 

 


