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Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym i jutrzejszym można uzyskać dla zmarłych odpust
zupełny. Warunkiem jest nawiedzenie kościoła, stan łaski uświęcającej i przyjęta
Komunia Święta oraz odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwy w intencji Ojca
św. Odpust zupełny można zyskać także codziennie do 8 listopada za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Te odpusty można zyskać 1 raz w ciągu
dnia i ofiarować za jedną duszę dziennie.
2. W naszym kościele przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić za zmarłych
czytając wypominki połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.30.
Natomiast po mszy św. wieczornej odmówimy w intencji zmarłych Różaniec. Przy
wyjściu z kościoła wyłożone są jeszcze karteczki, na których można wypisać imiona
zmarłych i przynieść je do zakrystii lub wrzucić do specjalnego pudełka przy wyjściu z
kościoła. Zachęcamy was do gorliwej modlitwy za zmarłych, aby pamięć o nich nie
ograniczała się tylko do odwiedzin cmentarza i zapalenia symbolicznej lampki na grobie,
ale przede wszystkim uwidaczniała się w niesieniu pomocy zmarłym poprzez modlitwę.
Jedną z form modlitwy są nasze listopadowe nabożeństwa za zmarłych dlatego
zachęcamy do przychodzenia i wypisania zmarłych na kartkach wypominkowych,
abyśmy wspólnie się za nich modlili.
3. Dzisiaj przypada także 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i przyjścia na
wieczorne nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
4. Jutro 1 niedziela listopada. Po mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. którą
poświęcimy modlitwie za zmarłych. Prosimy was także o wsparcie ofiarą na tacę spraw
budowy kościoła. Mamy bowiem jeszcze dużo do zapłacenia.
5. Życzymy wam wszystkim głębokiego przeżycia w tych dniach tajemnicy śmierci i życia
wiecznego.
6. Na zakończenie, aby zyskać odpust zupełny za zmarłych odmówmy wspólnie nakazane
modlitwy. Najpierw jednak pomyślmy chwilę w ciszy, za kogo, czyli za jakiego
zmarłego chcemy zyskać ten odpust. Módlmy się:
Ojcze nasz...,
Wierzę w Boga...,
W intencjach Ojca św. - Chwała Ojcu...,
Wieczny odpoczynek ... (3x).
7. Na zakończenie Mszy św., po błogosławieństwie odśpiewamy dziękczynne „Te Deum”
razem ze wszystkimi świętymi w niebie.

