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1.  Przez cały listopad można zyskać odpust zupełny, ofiarując go za zmarłych. Dziś zmiana tajemnic 

różańcowych.  

2.  W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z wypominkami. O czynne włączenie się do 

Nowenny proszę Różę męską – pana Franciszka Krupy.  

3.  Dziękuję Oddziałowi KSM przy naszej parafii za zorganizowanie „Akcji Znicz” z okazji 

Uroczystości Wszystkich Świętych. Bóg zapłać ofiarodawcom. W imieniu Oddziału KSM-u oraz 

Ogniska Muzycznego, działającego przy parafii pragniemy zaprosić wszystkich na Koncert Pieśni 

Patriotycznych, który odbędzie się za tydzień (w niedzielę) 14 listopada, po południu zaraz po 

zakończonej Mszy św., czyli około 16.30, gdyż nie będzie już wtedy na tej Mszy kazania. Zamiast niego 

zachęcamy do wysłuchania powyższego koncertu. Młodzież przez pieśni i wiersze pragnie upamiętnić 

wszystkich poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny. W nawiązaniu do Święta Niepodległości 

poczujmy się wszyscy razem zobowiązani do uczestnictwa w tym wydarzeniu.  

4.   Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na inwestycje w parafii, a konkretnie na zakup 

nowych kontenerów na śmieci. 

5.  Zbliżają się imieniny naszego ks. Seniora, kanonika Stanisława. Życzymy Mu wielu sił, by w pełni 

korzystał z uroków wieku emerytalnego i by Pan zawsze miał Go w swojej opiece. W intencji 

Solenizanta zostanie za tydzień o godz. 7.30 odprawiona Msza św. 

6.  Za tydzień ofiarami do puszek możemy wesprzeć Prześladowany Kościół. W tym roku naszą uwagę 

skupimy na Libanie.  

7.  Na stoliku za ławkami są jeszcze do nabycia książki naszej parafianki p. Eweliny Szot.  

8.  Dziękuję grupie sprzątającej za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę 

kolejne osoby z Kunowej.   

9.  Raz jeszcze dziękuję wszystkim ofiarodawcom na rzecz naszej kaplicy cmentarnej, którą już od jutra 

uruchamiamy w działaniu. Wydaliśmy na kaplicę do tej pory około 500 000 zł. Bóg zapłać sponsorom, 

nie tylko witraży, ale i innym, którzy niektóre prace wykonane przy kaplicy potraktowali charytatywnie. 

Dziękuje też wielu innym, którzy „po kosztach” wykonali wiele prac. Dziękuję za każdy grosz 

ofiarowany na to dzieło.  

10.  Zasady korzystania z kaplicy cmentarnej: 

 Zasadniczo obsługą zajmą się zakłady pogrzebowe: p. Lelko i p. Ryznar, ale mogą i inne. 

 Zainteresowanej rodzinie zostaną przekazane klucze do kaplicy na czas przebywania ciała zmarłego w 

kaplicy cmentarnej. Prośba, aby w dniu pogrzebu zwrócić je panu kościelnemu, albo nam – księżom.  

 W kaplicy została zamontowana klimatyzacja więc jeśli zachodzić będzie potrzeba wówczas można ją 

uruchomić zarówno w zimie dla ogrzania kaplicy, jak i latem, by schłodzić pomieszczenie. Pilot znajduje 

się obok włączników świateł.  

 Mszy św. w kaplicy odprawiać raczej nie będziemy, gdyż zbyt blisko mamy kościół, w którym zmieści 

się o wiele więcej ludzi 

 Pożegnanie ze zmarłym przed wyprowadzeniem. Ksiądz gdy przyjdzie kwadrans przed Mszą świętą 

trumna powinna być zamknięta. Pożegnanie niech nastąpi wcześniej. 

 Po ciało zmarłego kapłan z asystą uda się kwadrans przed Mszą świętą. Po odmówieniu w kaplicy 

stosownych modlitw nastąpi (wraz z trumną zmarłego) przejście do kościoła na Mszę świętą. Nie będzie 

już wtedy odmawiany różaniec. Nie będzie też raczej wtedy okazji do spowiedzi, dlatego prosimy, aby 

wcześniej z niej skorzystać. Intencje mszalne będzie można zamówić przed Mszą świętą w zakrystii u 

pana kościelnego, albo wrzucić je na tacę w czasie zbierania składki. 

 Wjazd przed kaplicą musi być zostawiony, tak, aby go nie zastawiać autami. Normalnie, gdy w danym 

dniu nie będzie pogrzebu, wówczas można oczywiście parkować na całym parkingu 

 W okresie zimowym toaleta nie będzie czynna.  

 Opłata za prąd i sprzątanie – 50 zł. plus ewentualne zaległości (jeśli są) w płatności za kaplicę (łącznie 

- za 3 lata, była to kwota 700 zł – począwszy od 2019 roku). Osobna ofiara na sprzątanie kaplicy (50 zł.), 

chyba, że rodzina posprząta osobiście. 
 

 

 


