
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA    
(25 października 2020 r.) 

 

1. Wywózka za śmieci z cmentarza wyniosła w tym miesiącu 4800 złotych. 

2. Zbliża się miesiąc listopad, który tradycyjnie poświęcony jest modlitwie za zmarłych. 

Modlitwa za zmarłych jest największym darem, jaki możemy ofiarować tym, którzy 

odeszli już z tego świata. W kościele wyłożone zostały karty wypominkowe, na których 

możemy wypisywać naszych bliskich zmarłych, których będziemy wspominali i polecali 

Miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie wypominkowej w listopadzie. 

3. Od północy z 29 na 30 października odmawiamy nieustający różaniec. 

4. W przyszłą niedzielę 1 listopada, wypada uroczystość Wszystkich Świętych. Niestety ze 

względu na panujące obostrzenia, nie będzie w tym roku ani procesji, ani Mszy św. na 

cmentarzu. Porządek nabożeństw w Uroczystość Wszystkich Świętych, zawiera małą zmianę i 

jest następujący: 

 17:00 (Sobota) – Msza św. wigilijna 

 8:00 – Msza św. w Kamionnie 

 10:00 – Msza św. w kaplicy w Łochowie Fabrycznym 

 11:30 – Różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach 

 12:00 – Msza św. w Kamionnie 

 18:00 – Msza św. w Kamionnie 

5. Również poświęcenie pomników na cmentarzu, zostaje tymczasowo odłożone, na bardziej 

stosowną porę. 

6. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 22 października 2020 roku, w 

listopadzie przez 8 dni można uzyskać odpust zupełny. Normalnie odpusty można było 

zyskiwać w dniach od 1 do 8 listopada. W tym roku, można je zyskiwać w dowolne dni przez 

cały listopad, pod zwyczajnymi warunkami. Należy każdorazowo być w stanie łaski 

uświęcającej, przyjąć Komunię świętą, pomodlić się w intencji zmarłych oraz nawiedzić 

cmentarz. 

7. W zakrystii są do nabycia znicze Caritas, w cenie 6 złotych za sztukę. 

8. W związku z panującą epidemią, ksiądz Biskup udziela do odwołania powszechnej dyspensy 

od udziału we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie ksiądz Biskup 

zobowiązuje, aby osoby korzystające z dyspensy nabożnie przeżyły dzień święty, tj. poświęciły 

odpowiedni czas na modlitwę i uczestniczyły duchowo we Mszy św. transmitowanej za 

pośrednictwem środków społecznego przekazu. 


