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1. Zgodnie	  z	  przyjętą	  tradycją	  w	  naszej	  parafii	  od	   listopada	  do	  końca	  marca	  Msze	  św.	  w	  dni	  
powszednie	  sprawowane	  będą	  o	  godz.	  17:00	  (łącznie	  z	  sobotą,	  gdy	   liturgicznie	  rozpoczy-‐
namy	  świętowanie	  Dnia	  Pańskiego;	  okazja	  do	  spowiedzi	  w	  soboty	  od	  godz.	  16:00).	  	  	  

2. W	  dniu	  dzisiejszym	  o	  godz.	  13:00	  sprawować	  będę	  Eucharystię	  w	  kaplicy	  nowego	  cmenta-‐
rza	  przy	  ul.	  Sudeckiej.	  	  

3. Kolejny	  dzień,	   tj.	  2	  XI,	   to	   liturgiczne	  wspomnienie	  Wszystkich	  Wiernych	  Zmarłych.	  W	  od-‐
niesieniu	  do	  tego	  dnia	  można	  powiedzieć,	  że	  jest	  to	  tzw.	  „święto	  zmarłych”.	  Dlatego	  też	  na	  
cmentarzu	  leżącym	  na	  terenie	  naszej	  parafii	  (nowy	  przy	  ul.	  Sudeckiej),	  procesja	  z	  modlitwą	  
za	  zmarłych	  odbędzie	  się	  2	  XI,	  a	  nie	  1	  XI.	  Porządek	  Mszy	  św.	  2	  XI	   jest	  następujący:	  w	  na-‐
szym	  kościele	  o	  godz.	  9:00,	  a	  następnie	  w	  kaplicy	  nowego	  cmentarza:	  o	  godz.	  15:00	  Msza	  
poprzedzona	   Koronką	   do	   Bożego	   Miłosierdzia	   oraz	   o	   godz.	   17:00,	   po	   której	   udamy	   się	  	  
w	   procesji	   po	   cmentarzu,	   modląc	   się	   za	   naszych	   zmarłych.	   Jeżeli	   to	   możliwe	   zachęcam,	  	  
aby	  na	  procesję	  zabrać	  ze	   sobą	  świece	   lub	  znicze,	  które	  potem	  będziemy	  modli	  postawić	  
przy	  grobie	  naszych	  zmarłych,	  a	  jeżeli	  ich	  nie	  mamy	  to	  przy	  grobie	  śp.	  ks.	  Jerzego.	  Szczegó-‐
łowy	  plan	  naszej	  modlitwy	  możemy	  znaleźć	  na	  parafialnej	  stronie	  www	  oraz	  na	  parafial-‐
nym	  profilu	  FB.	  	  

4. Warto	  pamiętać,	  że	  wierni,	  którzy	  pobożnie	  nawiedzą	  cmentarz	  i	  pomodlą	  się	  za	  zmarłych,	  
mogą	  uzyskać	  i	  ofiarować	  za	  nich	  odpust	  zupełny	  w	  dniach	  od	  1	  do	  8	  listopada.	  Warun-‐
kiem	   uzyskania	   tego	   odpustu	   jest	   nawiedzenie	   kościoła	   albo	   kaplicy,	   odmówienie	   Ojcze	  
nasz	  i	  Wierzę	  w	  Boga	  oraz	  wypełnienie	  innych	  warunków,	  takich	  jak:	  przystąpienie	  do	  sa-‐
kramentu	  pojednania	  (stan	  łaski	  uświęcającej),	  przyjęcie	  Komunii	  św.	  i	  modlitwa	  w	  intencji	  
Papieża.	  

5. W	  tych	  dniach	  Policja	  prosi	  o	  zachowanie	  szczególnej	  ostrożności	  przy	  i	  na	  terenie	  cmenta-‐
rzy,	  dotyczy	  to	  zarówno	  pieszych,	  jak	  i	  kierowców.	  	  

6. Zapraszam	   na	   IV	  Karkonoski	  Bal	  Niepodległości	  organizowany	   przez	   Karkonoskie	   Stowa-‐
rzyszenie	   Edukacyjne	   u	   Erazma	   i	   Pankracego.	   Bal	   odbędzie	   się	   w	   sobotę	   12	   XI	   br.	  	  
w	  Hotelu	  Mercure	  –	  rozpoczęcie	  o	  godz.	  19:00.	  Cena	  od	  pary	  300	  zł,	  osoba	   indywidualna	  
190	  zł.	  Podczas	  balu	  uczniowie	  gimnazjum	  katolickiego	  zaprezentują	  krótki	  program	  arty-‐
styczny,	  odbędzie	  się	  także	  licytacja	  ciekawych	  przedmiotów	  na	  rzecz	  szkoły	  katolickiej.	  	  
	  
	  
	  
	  

ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	  
proboszcz	  

	  
	  	  


