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Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii, lub w innych sprawach, zadzwoń na numer 
07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!

XXXI Niedziela Zwykła
30/10/2022  

Msze św. w naszym kościele

Poniedziałek - Sobota o godz. 10:00
Pt, Sob o godz. 18:30 
Ndz o godz. 8:00, 9:30, 11:00

ENG

Niedziela o godz. 12:30 i 19:30POL

Rejestracja w parafii

Do grzesznika poszedł w gościnę.



Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

Wspólnota u Przyjaciela
Zapraszama w najblższy poniedziałek, 31 października o godz. 
19:30 na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie sie w 
kościele. W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakra-
mentu spowiedzi a także z modlitwy wstawienniczej.

Wypominki
Formularze wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnio-
ne karty wraz z ofiarą prosimy składać do pudełka przy wyjściu. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny, Msze 
święte zostaną odprawione w intencji osób wymienionych na kar-
tach wypominkowych. Odczytanie imion zmarłych 20 minut przed 
Mszą.

Odpust zupełny 
Jest on ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wierne-
mu, który jest w stanie łaski uświęcającej i w dniach 1-8 listopada 
pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych. Odpust 
może uzyskać także osoba, która 2 listopada nabożnie nawiedzi 
kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Początek listopada, to czas szczególnej pamięci o tych, którzy za-
kończyli już swoje życie na ziemi. 1 listopada w łaczności z całym 
Kościołem wspominamy tych wszystkich, którzy dostąpili już 
chwały nieba. W tym dniu zapraszmy na Msze św. o godz. 19:30.  
2 listopada prosimy Boga, aby do tej samej chwały włączył naszych 
bliskich zmarłych, Msza św. o godz. 19:30. Odczytywanie imion 
naszych bliskich zmarłych wymienionych na kartach wypominko-
wych, odbędzie się 1 i 2 listopada ok. 20 min. przed Mszą św. 

Wszystkich Świętych

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Z uwagi na uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. odbędzie 
się 7 listopada o godz. 19:30. Po Eucharystii zapraszamy na adora-
cję  i wspólną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. 

Rada Duszpasterska
spotka się 5 listopada o godz. 18:00. Jeśli chcieliby państwo przed-
stawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego duszpaster-
stwa prosimy o kontakt e-mail stignatius@jezuici.pl


