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                           XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

                       POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO.    
          
1.Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia 
własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. 
Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na 
liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. 

  

2.Jutro, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym 
dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszych kościołach będą one 
odprawione według następującego porządku: W Górce o 7.00/w kościele/, 12.00 i 15.00/ na 
cmentarzu/, o godz. 14.00 Nieszpory za zmarłych w kościele. W Kościelnikach o 10.30./ nie 
będzie Mszy św. o 17.00/. Natomiast o godz. 19.00 będzie jak co roku odprawiony 
Różaniec na cmentarzu. Na Wolicy o 9.00. W tę Uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich 
czasów w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego 
przykazaniom. 

  

3.W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. 
Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, 
którzy przed nami odeszli do wieczności.  Można też zgłaszać naszych zmarłych na 
wypominki. Pamiętajmy, że na wypominki roczne zapisujemy tylko najbliższych, a na 
wypominki jednorazowe/listopadowe/ pozostałych zmarłych. Zaznaczmy w którym 
kościele należy je czytać. 

  

4.We wtorek, 2 listopada, obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Msze św. w naszych kościołach będą odprawione: w Górce o godz. 16.30; w 
Kościelnikach o godz. 10.30 i 19.00; na Wolicy o godz. 18.00. Nie zapominajmy też, że przez 
osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 

  

5.W piątek przypada I piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy od godz. 9.00. 

  

6.Bóg zapłać za sprzątanie naszych kościołów i za złożone ofiary. Dziękuję także p. Budzeń, 
Barwiołek, Stolec i Sarkowicz za posprzątanie kaplicy na cmentarzu. Bóg zapłać p. Piotrowi 
Podoleckiemu za naprawienie mebli w zabytkowym kościele.  Czytajmy prasę religijną. 

                     
                                   W tym tygodniu patronuje nam: 
– w czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy 
duszpasterz. 
 


