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      UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

1. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną do poniedziałku włącznie cmentarz 

pozostaje zamknięty. Dziś w naszym kościele Msze św. są sprawowane według porządku 

niedzielnego. Po każdej Mszy św. w kościele wyczytamy zamówione wypominki i odmówimy 

dziesiątkę różańca za wszystkich wiernych zmarłych. Ofiary zbierane tego dnia na tacę 

przeznaczone są na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.  

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, inaczej określane jako Dzień 

Zaduszny. W naszej świątyni Msze św. będą sprawowane do południa o godz. 700 i 900.  

O godz. 1700 w kościele podczas modlitwy różańcowej będziemy się modlić za Wiernych Zmarłych 

w sposób szczególny za tych, którzy od listopada 2019 r. odeszli z naszych parafii do Pana                       

i spoczywają na naszym cmentarzu. Po zakończonym różańcu będzie sprawowana Msza św.                 

za zmarłych.  

3. W środę obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek (adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700), 

piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od 

godz. 1700. Również w piątek od rana odwiedziny chorych w domach, ale tylko po wcześniejszym 

zgłoszeniu. Natomiast w sobotę o godz. 900 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 

za nasze grzechy i całego świata, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.                 

Z tej racji nie będzie już różańca wieczorem. 

5. Różaniec do Granic Nieba 

Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego 

doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. 

Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Dzisiaj nie mniej niż 

trzy lata temu potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. Ponownie jest organizowane 

ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać 

skutki naszych grzechów.  

Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych.  

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju 

Bożego. 

6. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych w kościele o godz. 1730 modlitwa różańcowa będzie 

ofiarowana za zmarłych wymienionych podczas wypominek. 

7. Można jeszcze zamawiać całoroczne wypominki za Zmarłych.  

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

9. W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odeszli ś.p.: Marianna Czynszak, Antoni 

Wawrzyniak i Piotr Śrubas. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji 

odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

10. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej Niedzieli i opieki Bożej na ten rozpoczynający się 

tydzień. 


