
1 listopada 2020 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 
 WPROWADZENIE: Dziś drodzy! poprzez UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH wspominamy przyjaciół Boga, ludzi, którzy 

przez sposób życia na ziemi osiągnęli niebo. To niezliczony tłum. Ponad 40 

tysięcy imion i nazwisk to święci i błogosławieni oficjalnie wyniesieni przez 

Kościół na ołtarze. To jednak nie wszyscy. Żyło bowiem i żyje na świecie 

miliony anonimowych świętych, których życie i czyny nie zostały przez 

Kościół i ludzi dostrzeżone i rozpoznane, tym niemniej są oni świętymi w 

oczach Bożych. Dzisiejsza Uroczystość mówi nam również, że celem 

naszego życia jest niebo, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Bo w 

ostatecznym rozrachunku tylko ona będzie się liczyła u Boga. Radując się 

dziś z chwały wszystkich świętych, prośmy jednocześnie Boga za ich 

wstawiennictwem, abyśmy dobrze wypełnili nasze życiowe powołanie  i 

osiągnęli świętość, czyli niebo. Poprzez modlitwę i zyskiwane odpusty 

wypraszajmy tą świętość, czyli radość nieba naszym zmarłym. 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 Dzisiaj według zarządzenia Biskupa Ordynariusz po Ewangelii czytany jest Apel Rady Stałej Konferencji 

Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego, natomiast po ogłoszeniach wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój. 

 Rząd zdecydował, że w dniach 31 października - 2 listopada zamknięte zostaną cmentarze. Na pewno dla nas 

będzie to ogromny smutek i przygnębienie, bo odwiedzanie grobów bliskich zmarłych, modlitwa w ich intencji 

oraz zyskiwanie odpustów jest głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji oraz jest wyrazem wiary w ich życie 

wieczne. Jednak starajmy się dostosować do tego rozporządzenia.  

 Dzisiaj w  Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie procesji na cmentarz, będziemy się modlić za zmarłych 

w Kościele. Nie możemy być fizycznie przy grobach, możemy iść na cmentarz duchowo poprzez udział w 

Eucharystii, modlitwę wstawienniczą czyli wypominki w Kościele. 

 Dzisiaj we Wszystkich Świętych w Kościele w Siedliskach –Bogusz Msze Święte przed południem będą o godz. 

7.00; 9.30; 11.00. Głobikówka 8.15. Po południu nie będzie procesji na cmentarz tylko o godz. 

14.00   Msza Święta, a po niej odśpiewamy Nieszpory za 

zmarłych wypominanych w naszym Kościele i odmówimy 

różaniec za zmarłych kapłanów, zmarłych rodziców, 

krewnych, nauczycieli wychowawców, poległych w obronie 

Ojczyzny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Decyzją penitencjarii apostolskiej, ODPUST ZUPEŁNY ZA 

WIERNYCH ZMARŁYCH będzie można zyskać przez cały 

listopad, a nie tylko przez osiem dni od uroczystości 

Wszystkich Świętych. Odpust zupełny pod zwykłymi  

warunkami można uzyskać, nawiedzając 1 i 2 listopada 

kościół lub kaplicę publiczną i odmawiając tam "Ojcze nasz" 

i "Wierzę w Boga". A nie tak jak do tej pory nawiedzając 

cmentarz. Wymagane są także pozostałe warunki potrzebne do 

uzyskania odpustu zupełnego, a mianowicie: stan łaski uświecającej i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności 

od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

 Jak co roku dzisiaj i jutro przy wyjściu z Kościoła zbierane są ofiary do puszek na utrzymanie  naszego 

Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ks. Rektor w liście prosi o ofiarność na ten cel. Jest to jałmużna, którą 

możemy ofiarować za zmarłych. 

 JUTRO W PONIEDZIAŁEK  –  WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DZIEŃ 

ZADUSZNY. W tym dniu w naszym Kościele Msze Święte będą według porządku świątecznego, czyli o godz. 

7.00, Głobikówka Msza o godz. 15.00; 9.30; 11.00 i po południu o godz. 17.00. Pół godziny przed 

każdą Mszą różaniec i wypominki listopadowe za zmarłych z naszych rodzin.  



 W nadchodzącym tygodniu Msze w naszym Kościele o godz. 6.30 rano i 

o godz. 17.00 wieczorem. Pół godziny przed Mszą wieczorną wypominki 

listopadowe. W Głobikówce Msza codziennie o godz. 15.00 o godz. 14.30 

wypominki listopadowe. 

 W tym tygodniu I Piątek Miesiąca listopada. Msze wotywne o godz. 6.30 i 

17.00. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszami. Jest to Dzień Misyjny w 

parafii, wspieramy duchowo i materialnie misje.  

 Serdecznie Bóg zapłać Panu Józefowi Czech z Siedlisk za podarowane 

białe chryzantemy do ołtarzy w naszym Kościele. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Krystynie Kudłacz, 

Stanisławie Strączek, Teresie Rakowskiej, Karolinie Rakowskiej, Marii 

Jędrzejczyk, Stanisławowi dziedzic, Katarzynie Surdel oraz ofiarę 120 zł. Niech 

Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma 

zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 

 


