
Ogłoszenia parafialne  

– XXXI niedziela zwykła 31 października 2021 
roku 

 

Dziękuję Panu 

Ambasadorowi Jerzemu 

Baurskiemu, Stałemu 

Przedstawicielowi RP przy 

Radzie Europy, 

przedstawicielom żołnierzy 

z Eurokorpusu oraz ich 

kapelanowi ks. płk. 

Piotrowi Majce, a także 

wszystkim obecnym 

parafianom za udział w procesji na cmentarzu 

wojskowym w dniu Wszystkich Świętych. 

Zdjęcia z procesji oraz filmik będą umieszczone 

na internetowej stronie parafialnej. Za ich 

przygotowanie dziękuję panu Maciejowi 

Kłobuchowskiemu. 

 

Za przygotowanie pięknej dekoracji na Uroczystość Wszystkich Świętych oraz na 

cały listopad dziękuję Paniom Danucie Wiśniewskiej – Cazals oraz Paulinie 

Kubickiej. 

 

5 listopada pierwszy piątek miesiąca. Msza Św. za dusze, które przywołujemy w 

wypominkach, o godz. 19.30. Przed Mszą Św., od godz. 19.00, wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy. W tym czasie będzie można 

przystąpić do spowiedzi św.  

 

W pierwszą sobotę miesiąca, 6 listopada, Msza Św. o godz. 9.30.  

 

Msza Święta w następną niedzielę, 7 listopada, o godz. 11.00. Po Mszy św. 

katecheza. Od godz. 10.50 będzie czytana I część wypominków. II część w 

niedzielę 21 listopada. 



 

W niedzielę, 14 listopada, o godz. 11.00 będzie 

odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości, które przypada w 

dniu 11 listopada. Po Mszy Świętej rozważania muzyczne 

„Ojczyzna Moja” poprowadzi zespół muzyczny 

„Przasnyscy Orelowcy”.  

 

 

 

 

Przypominam warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach 

od 1 do 8 listopada.  

• W danym dniu nawiedzić cmentarz (od południa 1 listopada i w Dzień 

Zaduszny, wystarczy nawiedzić kościół lub kaplicę). 

• Być w stanie łaski uświęcającej (jeżeli mamy grzech ciężki, należy 

przystąpić wcześniej do spowiedzi św.) oraz przyjąć w tym dniu komunię 

św. 

• Odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz pomodlić się w 

intencjach Ojca św. 

• Wyzbyć się przywiązania do grzechu – nawet lekkiego. 

Jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony, to zyskujemy odpust cząstkowy.  

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję za ofiary zwyczajowo składane przy okazji wypominków. Są 

one przeznaczone na Msze Święte odprawiane w intencji wymienianych zmarłych 

oraz na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.   

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią zostaną przygotowane wieńce 

adwentowe. Chętni do ich zakupienia wpisują się na listę, która jest umieszczona 

w tylnej części kościoła. Termin zapisów upływa 9 listopada. Chętni do pomocy 

w przygotowywaniu wieńców zgłaszają się do parafii. Dochód z zakupu wieńców 

przeznaczony jest na potrzeby parafii.  

 

 

 

 



 

Dziękuję grupie parafian, którzy w sobotę 30 października przygotowali pierogi 

"ruskie" oraz pani Magdalenie Wróblewskiej za przygotowanie i ofiarowanie 

farszu do pierogów. Zrobiono i już rozprowadzono 700 pierogów. Dochód ze 

sprzedaży, przeznaczony na potrzeby parafii, wyniósł 350€. 

 

Nowy biuletyn parafialny ukazał się 31 października.  

Do spotkania w przyszłą niedzielę na wspólnej Eucharystii. 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w swej opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 
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