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  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

1 listopada 2021 roku

1. Przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych, msze św. w kościele o 

godz. 9.00 i 11.00 oraz o godz. 12.30 w kaplicy na nowym cmentarzu 
przy ul. Sudeckiej. 

2. W dniu jutrzejszym obchodzimy Dzień Zaduszny, w którym 
wspominamy naszych bliskich zmarłych. Msza św. o godz. o godz. 17.00 
w kaplicy na nowym cmentarzu przy ul. Sudeckiej. Po jej zakończeniu 
przejdziemy alejami cmentarza z procesją modląc się za naszych 
zmarłych (proszę zabrać ze sobą znicze i latarki). Procesję zakończymy 
przy grobie ks. Jerzego, gdzie złożymy przyniesione znicze.  

3. Pamiętajmy, że wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą 
się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. 
Podobnie jak w ubiegłym roku Penitencjaria Apostolska przedłużyła tę 
możliwość na cały listopad. Warunkiem uzyskania odpustu jest 
nawiedzenie kościoła albo kaplicy, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w 
Boga oraz wypełnienie innych warunków, takich jak: przystąpienie do 
sakramentu pojednania (tj. stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii 
św. i modlitwa w intencji Papieża.  

4. W dalszym ciągu można składać wypominki. W kaplicy chrzcielnej 
zostały wyłożone kartki wspominkowe oraz program modlitwy. Proszę o 
czytelne wypełnienie kart i koniecznie podanie adresu. Wypisane kartki 
można składać na tacę lub w zakrystii. Wypominki są wyrazem naszej 
miłości i pamięci o bliskich zmarłych. Każdego dnia, o godz. 18:00, 

będziemy modlić się według podanego programu, Koronką do Bożego 

Miłosierdzia, a następnie w intencji wspominanych zmarłych, 

celebrowana będzie Eucharystia. 



5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I 
piątek odwiedziny chorych od godz. 10.00, natomiast od godz. 17.30 

spowiedź św., podczas której będzie trwać adoracja Najświętszego 

Sakramentu, zakończona Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
6. W I sobotę spowiedź i adoracja od godz. 17.00, zakończona Litanią do 

Matki Bożej.  
7. Policja zwraca się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w 

drodze na cmentarze, podczas pobytu na nich i powrotów do domów. 
Apel skierowany jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Ponadto Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze prosi seniorów o 
zachowanie ostrożności i rozwagę w sytuacjach, gdy ktoś zwraca się do 
nas z prośbą o pomoc naszym bliskim rzekomo poszkodowanym mp w 
wypadku. Jest to metoda wyłudzania pieniędzy na tzw. wnuczka, 
policjanta, syna czy córkę. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie 
jakichkolwiek pieniędzy. W przypadku próby wyłudzenia pieniędzy 
należy niezwłocznie powiadomić policję dzwoniąc na nr 112 lub 997.  

8. W dniu dzisiejszym przy wyjściu z kościoła ofiarą do puszek 
możemy wesprzeć Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy. 
Bóg zapłać za złożone ofiary. 

9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa 
Niedzielnego. 

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii



