
F
PISMO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

p.w. MI£OSIERDZIA BO¯EGO
w Ostrowie Wielkopolskim 

 ul. Limanowskiego 40  (62) 735 60 90

e-mail: andrzejszudra@wp.pl

www.parafiamilosierdziabozego.pl

Rok: 21  Nr  34 (877)  27. 10. 2019  -  02. 11. 2019 r.  

Przypowieúã o faryzeuszu i celniku



2

Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:   £k. 18, 9 - 14    
30 Niedziela zwyk³a 

S¹ takie chwile, kiedy nawet modlitwa nie pomaga, staje siê pustym dŸwiêkiem, który 
nikomu nie pomo¿e. S¹ takie chwile, kiedy nawet trwaj¹c na modlitwie zamykamy sobie 
wejœcie do Królestwa Niebieskiego. Kiedy tak siê dzieje? Przypowieœæ Jezusa wymienia 
dwa zagro¿enia: Po pierwsze, wtedy, kiedy gardzimy innymi. Czas przypomnieæ sobie 
wstêp przypowieœci opowiedzianej tym, „którzy innymi gardzili” (£k 18,9). Jezus stawia 
zawsze bardzo radykalnie kwestiê mi³oœci bliŸniego – bez niej nie ma zbawienia. Bóg nie 
usprawiedliwi tych, którzy nie s¹ zdolni kochaæ innych i nie przebaczaj¹ im. 
Sprawiedliwoœæ w Biblii ma charakter relacyjny: mierzy siê relacj¹ z Bogiem i moj¹ relacj¹ 
z drugim. Po drugie, i tu dochodzimy do sedna, ta przypowieœæ opowiedziana jest tym, 
„którzy ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi” (18,9). Jezus adresuje swoj¹ przypowieœæ do tych, 
którzy uwa¿aj¹, ¿e mog¹ siê usprawiedliwiæ, pozbyæ siê grzechu w³asnym wysi³kiem, 
ascez¹, cudownym planem – boj¹c siê, czy nie chc¹c oddaæ swego ¿ycia w rêce Bo¿e. 
Faryzeusz w swej modlitwie nie zostawi³ miejsca dla Boga, który móg³ go zbawiæ od 
grzechu. Nie chcia³ stan¹æ przed swoim Bogiem jako grzesznik i dlatego nie zosta³ 
usprawiedliwiony

Jezus opowiedzia³ niektórym, co dufni byli w siebie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi gardzili, 
tê przypowieœæ: Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz, a 
drugi celnik. Faryzeusz stan¹³ i tak w duszy siê modli³: „Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie jestem jak 
inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik. Zachowujê post 
dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik sta³ z daleka i 
nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi, mówi¹c: „Bo¿e, miej litoœæ dla 
mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszed³ do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony. 
Oto S³owo Pañskie.
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VKu pomocy zmar³ym
Zbli¿a siê pierwszy listopada. W ten dzieñ 
wszyscy wyjdziemy z naszych domów, by 
uczestniczyæ w obrzêdach na cmentarzach, w 
kaplicach i koœcio³ach. Bêdziemy wspólnie 
pielêgnowaæ pamiêæ o wiernych zmar³ych i 
modliæ siê za nich w trakcie liturgii i przy 
grobach. Zmarli przebywaj¹cy w czyœæcu nie 
mog¹ sobie w ¿aden sposób pomóc, wiêc 
jedynym ratunkiem jest dla nich nasza 
modlitwa oraz odpusty. Przyjrzyjmy siê 
zw³aszcza temu drugiemu terminowi, 
bowiem czas, który przed nami, pe³en jest 
mo¿liwoœci ofiarowania ulgi cierpi¹cym 
bliskim nam zmar³ym. 
Odwo³ajmy siê na pocz¹tku do nauki Koœcio³a 
katolickiego o odpustach. W Katechizmie 
Koœcio³a Katolickiego czytamy: Odpust jest to 
darowanie przed Bogiem kary doczesnej za 
grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy. Dostêpuje go 
chrzeœcijanin odpowiednio usposobiony i pod 
pewnymi, okreœlonymi warunkami, za 
poœrednictwem Koœcio³a, który jako szafarz 
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadoœæuczynienie ze skarbca zas³ug 
C h r y s t u s a  i  œ w i ê t y c h .
Odpust jest cz¹stkowy albo zupe³ny zale¿nie od 
tego, czy od kary doczesnej nale¿nej za grzechy 
uwalnia w czêœci, czy w ca³oœci. Ka¿dy wierny 
mo¿e uzyskaæ odpusty dla siebie lub ofiarowaæ 
je za zmar³ych (KKK 1471). By lepiej 
zrozumieæ tê kwestiê, warto zdaæ sobie sprawê, 
jak wielkie spustoszenie wywo³uje grzech, 
zw³aszcza œmiertelny. Nie doœæ, ¿e zamyka na 
komuniê z Bogiem, powoduj¹c karê wieczn¹, to 
pope³niaj¹cy musi odpowiedzieæ za z³o poprzez 
tzw. kary doczesne. Tutaj bardzo wa¿na uwaga 
– nie mo¿na traktowaæ skutków grzechu jako 
zemsty Boga, gdy¿ wynikaj¹ one bezpoœrednio 
z natury grzechu. 

Cz³owiek grzesz¹c w sposób œwiadomy i 
dobrowolny, sam odwraca siê od Boga i 
œci¹ga na siebie skutki pope³nianego z³a. 
Ka¿dy wiêc grzech œmiertelny trzeba wyznaæ 
i odpokutowaæ zañ. Koœció³ zaleca spowiadaæ 
siê tak¿e z grzechów powszednich. W trakcie 
sakramentu pokuty i pojednania zostaje 
zmazana wina penitenta, ale pozostaje kara 
doczesna, któr¹ mo¿na zmazaæ w³aœnie 
poprzez odpusty (by dowiedzieæ siê wiêcej na 
ten temat, odsy³am do Ÿróde³ )
– Katechizm Koœcio³a Katolickiego:
Grzech – od pktu 1873
Zajmijmy siê teraz krótk¹ charakterystyk¹ 
rodzajów odpustu. Mamy odpust zupe³ny 
oraz cz¹stkowy. Znaczy to tyle, i¿ spe³niaj¹c 
warunki odpustu zupe³nego i ofiaruj¹c go za 
siebie lub zmar³ego, zostaje zmazana wszelka 
kara doczesna, która jest zwi¹zana z 
pope³nionymi przez nas grzechami, a w 
przypadku zmar³ego – wszelka kara, któr¹ 
zmar³y cierpi w czyœæcu. Odpust cz¹stkowy 
ró¿ni siê tym, i¿ uwalnia od kar tylko  pewnej 
czêœci.  By dost¹piæ odpustu, nale¿y spe³niæ 
okreœ lone  warunki .  Niezmiennymi  
wymaganiami s¹ stan ³aski uœwiêcaj¹cej oraz 
przyjêcie Komunii Œwiêtej, a tak¿e modlitwa 
w intencjach papie¿a. Stan ³aski uœwiêcaj¹cej 
oznacza stan duszy wiernego, który pragnie 
ofiarowaæ odpust, tj. jeœli na sumieniu nie ma 
¿adnego grzechu œmiertelnego, nie trzeba 
s p o w i a d a æ  s i ê  w  d a n y m  d n i u .  
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

B³. Sancja Szymkowiak 

Ciê¿kie jest ¿ycie wspólne samo w sobie, ale podwójnie jest 
ciê¿kie z¿ycie siê z duszami pysznymi. O Bo¿e, udziel mi g³êbszej 
wiary, abym w ka¿dej Siostrze zawsze widzia³a obraz twój œwiêty, 
który ma wyryty w duszy. . .

(Dz 1522)

Aby dochowaæ Jezusowi
wiernoœci w œlubie i cnocie 
ubóstwa, bêdê w moim 
obowi¹zku zawsze pamiêtaæ, 
¿e jestem oblubienic¹ najubo¿szego
Jezusa i córk¹ ubogiego 
Ojca Franciszka
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Czwartym warunkiem, bez którego nie mo¿na 
dost¹piæ odpustu zupe³nego, jest brak 
JAKIEGOKOLWIEK przywi¹zania do 
grzechu – choæby by³by to grzech powszedni i 
najmniejszy. Oprócz wy¿ej wymienionych 
wymagañ – trzeba rzecz jasna spe³niæ 
okreœlony warunek danego odpustu zupe³nego, 
czyli w okresie œwiêta np. Dnia Zadusznego, 
nale¿y nawiedziæ cmentarz i pomodliæ siê za 
zmar³ych. By dowiedzieæ siê czym ró¿ni siê 
odpust zupe³ny od cz¹stkowego, oddajmy g³os 
papie¿owi Paw³owi VI (Konstytucja 
Apostolska Indulgentiarum Doctrina)
Dla dost¹pienia odpustu zupe³nego wymaga 
siê wykonania czynu, do którego jest 
przywi¹zany odpust i wype³nienia trzech 
warunków, którymi s¹: sakramentalna 
spowiedŸ, Komunia œw. i modlitwa wed³ug 
intencji Papie¿a. Wymaga siê ponadto, aby 
wykluczyæ wszelkie przywi¹zanie do 
jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
Je¿eli brak pe³nej tego rodzaju dyspozycji lub 
je¿eli powy¿sze warunki nie s¹ spe³nione - z 
zachowaniem przepisu N. 11. dla "maj¹cych 
przeszkodê" - odpust bêdzie tylko cz¹stkowy.
W wy¿ej wymienionym punkcie 11 czytamy: 
Przy zachowaniu w mocy udzielonej 
spowiednikom kan. 935 KPK w³adzy 
zamieniania "przeszkodzonym" czy to 
przepisanej czynnoœci, czy te¿ warunków, 
Ordynariusze miejscowi mog¹ zezwoliæ 
wiernym, nad którymi wed³ug prawa wykonuj¹ 
w³adzê, aby ci mogli uzyskaæ odpust zupe³ny 
bez aktualnej spowiedzi i Komunii œw., je¿eli 
zamieszkuj¹ miejsca, gdzie wcale nie mo¿na 
albo przynajmniej jest bardzo trudno 
przyst¹piæ do spowiedzi lub Komunii œw., oraz 
byleby wzbudzili ¿al doskona³y i postanowili 
przyst¹piæ do tych sakramentów przy 
najbli¿szej okazji.

Warto przytoczyæ tutaj tak¿e zapisy pkt 8, 9 i 
10. Czytamy tam:
8. Trzy warunki mog¹ byæ wype³nione na wiele 
dni (pluribus diebus) przed lub po wykonaniu 
przepisanego dzie³a: wypada jednak aby 
Komunia œw. i modlitwa wedle intencji 
Papie¿a zosta³y dope³nione w samym dniu, w 
k t ó r y m  s i ê  s p e ³ n i a  o w e  d z i e ³ o .
9. Po jednej spowiedzi sakramentalnej mo¿na 
zyskaæ wiêcej odpustów zupe³nych; po 
jednorazowej zaœ Komunii œw. i jednorazowej 
modlitwie wedle intencji Papie¿a uzyskuje siê 
t y l k o  j e d e n  o d p u s t  z u p e ³ n y .
10. Warunek modlitwy wed³ug intencji 
Papie¿a spe³nia siê ca³kowicie, je¿eli siê 
odmawia wedle jego intencji jeden raz Ojcze 
nasz i Zdrowaœ; poszczególni wierni maj¹ 
jednak mo¿noœæ odmówienia jakiejkolwiek 
innej modlitwy stosownie do osobistej 
pobo¿noœci i przywi¹zania do Biskupa 
Rzymskiego. Znamy wiêc rodzaje odpustów. 
Dlaczego warto pochyliæ siê nad t¹ kwesti¹ 
w³aœnie w czasie okresu Wszystkich Œwiêtych 
oraz Dnia Zadusznego? Otó¿ Koœció³ 
dopuœci³ mo¿liwoœæ uzyskania odpustu 
zupe³nego dla wiernych, którzy w dniach 1-8 
listopada spe³ni¹ wymagania zwyk³e 
wymienione wy¿ej oraz nawiedz¹ w celu 
modlitwy za zmar³ych cmentarz (w dniach 3-8 
listopada). W dniach 1 i 2 listopada mo¿na 
nawiedziæ Koœció³ lub kaplicê i tam pomodliæ 
siê za zmar³ych. Jak wiêc widaæ, w trakcie 
najbli¿szych dni mo¿na pomóc wielu 
zmar³ym, spe³niaj¹c pobo¿ne uczynki w 
miejscach kultu. Warto spe³niaæ wszelkie te 
praktyki z mi³oœci¹, bowiem w³aœnie z mi³oœci 
i ku mi³oœci zosta³y ustanowione. Niech 
zakoñczeniem bêd¹ s³owa Paw³a VI. "Koœció³ 
tak¿e dzisiaj zaprasza wszystkie swoje dzieci, 
aby rozwa¿a³y i zastanawia³y siê, jak wielk¹ 
wartoœæ ma praktyk¹ odpustów dla 
podniesienia poziomu ¿ycia jednostek, a 
nawet ca³ej spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej".

�ród³a: Katechizm Koœcio³a Katolickiego/
Konstytucja Apostolska Indulgentiarum 
Doctrina

Mateusz Bednarek 
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  7.30 + Krystyna Char³amowicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Leokadia Widyñska (12 rocz. œm.) 
          + Ma³gorzata i + Wac³aw Widyñscy 
15.30 + Jan, Marianna, Zbigniew, Krzysztof  £asocha 
18.30 + Czes³awa  Bielewicz 
18.30 + Maria i Leon, Bernard i Anna, Teresa 
          Ostrowscy oraz Kazimiera i Roman, Bogumi³, 
          + Krystyna, Grzegorz Ratajczak 

  7.30 + Mieczys³aw Cempel 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Henryk  Kempa 
15.30 + Krystyna  Janiak 
18.30 + £ucja  JóŸwiak 
18.30 + Marian  Tomaszewski (I rocz. œm.) 

  7.30 + Ma³gorzata Or³owska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Aleksander Kowalczyk 
15.30 + Salomea   Krawczyk 
18.30 + Maria  Jenz 
18.30 + Stanis³aw Dykas (10 rocz. œm.) i zmar³ych 
          Rodziców: Maria i Zygmunt oraz rodzeñstwo: 
          + Stanis³awa, Maria, Zofia i Józef 

  7.30 Za zmar³ych z rodziny Je¿ewskich 
          i Górskich: + Marcelina, + Aleksandra, 
          + Maria, Joanna, Leon, Bronis³aw, 
          + Czes³aw i Leonia 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Wanda  Bojanowska 
15.30 + Bogdan   Bartosik 
18.30 + Wojciech   Telega 

  7.30 + Zbigniew – Jacek  Dobiszewski
           ( I rocz. œm.) 
   9.00 Turonek i Jurkiewicz i zm. z Rodziny 
10.30 + Anna (20 rocz. œm.) i Wincenty 
         (30 rocz. œm.) Mertka 
12.00 + Teresa   Fr¹szczak 
12.00 + £ucja Banasiak (3 rocz. œm.)   
          +  Mieczys³aw Banasiak (10 rocz. œm.) 
18.30 ZA ZMAR£YCH 

  7.30 + Urszula, Marian Ignasiak, Wac³aw Wygralak 
  9.00 + Stanis³awa Leœnierowska (40 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Za zmar³ych z rodziny Anio³ów, Kempów, Wiejów, 
          Andrzejewskich, Jackowiaków i Antoniewiczów, 
          + Maria Jany 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
17.00 + Stefania (8 rocz. œm.), Franciszek Wojciechowscy, 
             Andrzej Moskwa, Helena Sa³ata, 
            Franciszek Moskwa 

18.30 Za zmar³ych od listopada 2018 roku 

  7.30 + Leokadia, Józef Mielczarek, Krystyna
          Kamieniak, Ewa Klajn 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie  wieczne dla zmar³ych 
          Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca 
 9.00 + Ryszard Leœnierowski 
10.30 + Mieczys³awa (k) (5 rocz. œm.) 
          + W³adys³aw Lisiak 
10.30 Z okazji 92 rocznicy urodzin Kazimiery 
          dziêkuj¹c za otrzymane ³aski  prosz¹c 
          o  Bo¿e b³ogos³awieñstwo, zdrowie, 
          opiekê Matki Bo¿ej 

12.00 + El¿bieta, Czes³aw Szewczyk, 
          + Stanis³awa Józef Cellmer
12.00 W intencji  Oliwii z okazji 18 rocznicy
          urodzin oraz Bo¿¹ opiekê dla 
          Niej i Jej Rodziców 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zdzis³awa (k) Kuœwik, (10 rocz. œm.)
          + Maria Garwecka (10 rocz. œm.)  
         oraz rodziców Anna i Zygmunt  
18.30 + Teresa Witoñ (10 rocz. œm.) + Józef 
          Witoñ, Anna, Józef i Krzysztof Gaca 
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HU ORM t on odn aPa r tyg i
2 listopada

Koœció³ 2 listopada wspomina w liturgii 
wszystkich wierz¹cych w Chrystusa, którzy 
odeszli ju¿ z tego œwiata, a teraz przebywaj¹ 
w czyœæcu. Przekonanie o istnieniu czyœæca 
jest jednym z dogmatów naszej wiary. 
Obchód Dnia Zadusznego zainicjowa³ w 998 
r. œw. Odylon (+ 1048) - czwarty opat 
klasztoru benedyktyñskiego w Cluny 
(Francja). Praktykê tê pocz¹tkowo przyjê³y 
klasztory benedyktyñskie, ale wkrótce za ich 
przyk³adem posz³y tak¿e inne zakony i 
diecezje. W XIII w. œwiêto rozpowszechni³o 
siê na ca³y Koœció³ zachodni. W wieku XIV 
zaczêto urz¹dzaæ procesjê na cmentarz do 
czterech stacji. Pi¹ta stacja odbywa³a siê ju¿ 
w koœciele, po powrocie procesji z 
cmentarza. Przy stacjach odmawiano 
modlitwy za zmar³ych i œpiewano pieœni 
¿a³obne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego 
zaczê³a siê tworzyæ ju¿ w XII w., a z koñcem 
wieku XV by³a znana w ca³ym kraju. W 1915 
r. papie¿ Benedykt XV na proœbê opata-
prymasa benedyktynów zezwoli³, aby tego 
dnia ka¿dy kap³an móg³ odprawiæ trzy Msze 
œwiête: w intencji poleconej przez wiernych, 
za wszystkich wiernych zmar³ych i wed³ug 
intencji Ojca Œwiêtego. Za pobo¿ne 
odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 
listopada i jednoczesn¹ modlitwê za 
zmar³ych mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. W 
doktrynie Koœcio³a katolickiego Dzieñ 
Zaduszny jest wyrazem przekonania o 
obcowaniu œwiêtych, zmartwychwstaniu 
cia³, ¿yciu wiecznym oraz skutecznoœci 
modlitwy wstawienniczej.         K. R.

- Do mê¿czyzny na œrodku jeziora podp³ywa
  policjant i pyta:
- Ma pan kartê p³ywack¹?
- Mam - odpowiada mê¿czyzna i wyci¹ga kartê.
- ̄ arty pan sobie robi? Przecie¿ to Joker.
- To nie wie pan, ¿e Joker zastêpuje ka¿d¹ kartê?

- I jak tam nasz pacjent z wysok¹ gor¹czk¹?
- Po obiedzie temperatura zaczê³a spadaæ.
- Doskonale! Jaka jest obecnie?
- Pokojowa.

- Wiesz? Kupi³em córce pianino na urodziny 
  i myœla³em, 
- ¿e bêdzie na nim graæ. 
- Niestety nie wysz³o...
- Podobnie by³o u mnie, gdy kupi³em teœciowej
  walizkê...
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e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. Zapraszamy na nabo¿eñstwo ró¿añcowe w poniedzia³ek, wtorek i œrodê i czwartek na 
    godz. 18.00. Zakoñczenie Ró¿añca dla dzieci w œrodê, 30 paŸdziernika o godz. 17.00. 
2. , s¹ wy³o¿one przy wyjœciu z Koœcio³a. Wymienianki
    mo¿na sk³adaæ do skarbony wystawionej przed o³tarzem. Prosimy o wype³nianie kartek
    drukowanymi literami. Ró¿aniec za zmar³ych z tych wymienianek odmawiaæ bêdziemy
    przez ca³y tydzieñ pocz¹wszy od Dnia Zadusznego przed Msz¹ œw. wieczorn¹ o godz. 18.0
   

3. W pi¹tek, 1 listopada przypada Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu Msze œw.
    w naszym koœciele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.30. 

Procesja na cmentarzu przy ul. Limanowskiego
    rozpocznie siê o godz. 14.15, a nastêpnie oko³o godz. 14.45 zostanie odprawiona Msza œw.
    polowa za zmar³ych. . nastêpnie
    procesja.
4.  (Wspomnienie Wszystkich Wiernych
    Zmar³ych). Msze œw. jak w œwiêto zniesione tj. o godz. 7.30, 9.00, 15.30, 17.00 i 18.30. 
   W tym dniu na 

5. W sobotê,  serdecznie zapraszamy na Mszê œw. w intencji
   drogich nam zmar³ych z naszej wspólnoty parafialnej od listopada ubieg³ego roku do
   listopada bie¿¹cego roku, aby wspólnie przed Bogiem, przedstawiæ imiê zmar³ego 
   

Warunkiem jest stan ³aski uœwiêcaj¹cej, nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmar³ych. 
6. W tym tygodniu przypada I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. 
7. Naszych kochanych chorych odwiedzimy wyj¹tkowo z uwagi na Dzieñ Zaduszny, 
    
8. Zebranie Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca – w niedzielê 3 listopada po Mszy œw. o godz. 9.00 
9. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
    Jubileuszowe: œwiece z aplikacj¹ naszego koœcio³a, rêcznie malowane Kalendarze
    przedstawiaj¹ce w obrazach historiê naszej Parafii, limitowana seria widokówek z naszego
    Sanktuarium z pami¹tkow¹ pieczêci¹, ró¿añce, pami¹tkowe magnesy oraz cegie³ki na
   posadzkê naszego koœcio³a. S¹ te¿ do nabycia nasze diecezjalne kalendarze w cenie 5 z³.

Kartki na wymienianki jednorazowe

 Zmar³ych na wymienianki roczne na kolejny rok mo¿na zg³aszaæ w Biurze Parafialnym
    do 15 listopada br. 

Nie bêdzie koronki o godz.
    15.00 i Mszy œw. o godz. 15.30. 

Na cmentarzu przy ul. Bema – o godz. 14.00 Msza œw

W sobotê, 2 listopada – Dzieñ ZADUSZNY.

2 listopada o godz. 18.30

Ka¿dego dnia od 1.11 do 8.11 mo¿na uzyskaæ Odpust Zupe³ny za jednego zmar³ego.
   

w sobotê, 9 listopada od godz. 9.00.

starym cmentarzu przy ul. Wroc³awskiej o godz.15.00, czytane bêd¹
   wymienianki, nastêpnie o godz. 16.00 Msza œw. i procesja. 


