
  

 ▪ Zachowując ograniczenia związane z obowiązującym reżimem sanitarnym – w tym 
obowiązek zakrywania ust i nosa, a także limit osób w kościele (u nas jest to 79 
osób) – zapraszam o godz. 17.00 na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu 
i nabożeństwa różańcowe w intencji zmarłych z tzw. wypominkami. 

 ▪ W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze 
św. w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00 i o godz. 18.00.

 ▪ Od jutra do 8 listopada o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele Róża-
niec za zmarłych zalecanych. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi zmarłymi 
można zostawiać w zakrystii, w kancelarii lub w koszyku podczas kolekty (będą 
czytane przed Różańcem za zmarłych).

 ▪ W tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami 
niż zwykle (Dekret Biskupa Opolskiego w załączeniu). Najważniejsze jego posta-
nowienia to: (1) Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą 
się za zmarłych choćby tylko duchowo można w tym roku uzyskać przez cały li-
stopad; (2) Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie 
mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach 
świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołą-
czą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do ja-
kiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe wa-
runki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji 
Ojca Świętego) oraz odmówią modlitwę za zmarłych bądź wypełnią uczynki miło-
sierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. Zachęcam do udziału w tradycyjnych comiesięcznych nabożeństwach.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę na spotkanie modli-
tewne, które odbędzie się o godz. 15.00 w kościele pw. św. Antoniego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  _____________ _____________
1  l istopada 2020 r.1  l istopada 2020 r. ..


