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30 września 2018 roku – ogłoszenia parafialne 

 
• Dzisiaj o 1500 Nieszpory. Zapraszamy wszystkich parafian. 

 

• Jutro początek nabożeństw październikowych. Nabożeństwo różańcowe  

w tygodniu o 1730 a o 18 Msza św., natomiast w niedziele  nabożeństwo 

różańcowe o godz. 1500.  Jeżeli ktoś nie  będzie mógł przyjść do kościoła na 

nabożeństwo niech różaniec odmówi wspólnie w domu z rodziną. Za 

odmówienie Różańca (5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny, ilekroć 

Różaniec  odmawia się w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, 

społeczności zakonnej czy innej wspólnocie  zebranej dla realizacji 

wzniosłych celów. Warunki, które należy spełnić to: wyzbycie się wszelkiego 

przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św., oraz 

modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zyskuje się raz na dzień. Jedna 

spowiedź wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia św.  

i modlitwa w intencjach Ojca Świętego konieczna jest w każdym dniu,  

w którym odmawia się Różaniec z rozważaniem poszczególnych tajemnic. 

Jeżeli brakuje któregoś z warunków koniecznych do zyskania odpustu 

zupełnego, zyskuje się odpust cząstkowy. 

 

• W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź we 

czwartek od 1700  do 1730 a w piątek od 1630 do 1730. W piątek o 0700  Msza 

św., a następnie odwiedziny chorych  w domach. W sobotę prosimy aby 

różaniec odmówić przed Nowenną, która będzie o 1730. 

 

• W najbliższą niedzielę po Mszach św. wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. 

 

• „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” to temat XV Zgromadzenia 

Ogólnego Synodu   Biskupów, które odbędzie się w Rzymie w dniach 3-28 
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października z udziałem papieża  Franciszka. Prosimy wszystkich o modlitwę 

w intencji Synodu Biskupów. 

 

• Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kościół. Za tydzień prosimy 

następne rodziny z Biedaczowa. 

 

• W najbliższą niedzielę taca na Seminarium Duchowne w Przemyślu. 

 


