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Od czwartku, rozpoczynamy październik, miesiąc Różańca św. Dzieci zapraszamy na
nabożeństwa różańcowe o godz. 17.00 od poniedziałku do środy, dorosłych codziennie o 17.30.
W tym tygodniu, 2.10, przypada I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Natomiast od godz. 7.30 odwiedzę chorych z posługą
sakramentalną.
W pierwszą sobotę miesiąca, 3.10, msza św. o godz. 8.00 w intencji wspólnoty Matek
Żywego Różańca, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa,
przebłagalna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.
W tym tygodniu przeżywaliśmy Uroczystość I Komunii Św. Pierwszy raz Pana Jezusa do
swojego serca przyjęło 22 dzieci. Dziękuję za modlitwę w ich intencji. Rodzicom dzieci DZIĘKUJĘ za
dar dla Parafii – komplet pięknych obrusów na nasze parafialne ołtarze. Szczególne podziękowania,
za przygotowanie niezwykłego wystroju naszego kościoła na tą uroczystość, firmie „STER na
KWIATY” oraz „DekorowanieSwiatlem.pl”.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021 – jest nowy kalendarz
intencji. Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w
godzinach urzędowania.
W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy dzień parafialnej modlitwy w intencji wszystkich
dobroczyńców, którzy duchowo, poprzez modlitwę oraz finansowo wspierają dzieła przez nas
podejmowane. Składka z tego dnia w całości przeznaczona na cele inwestycyjno – remontowe. Tym
razem zebraliśmy 4320 zł, które w całości przekazane są na renowację witraży naszego kościoła.
Dziękuję za każdy gest życzliwości i wsparcie!
Zapraszam na Dziękczynną Pielgrzymkę na Jasną Górę (po peregrynacji Kopii Cudownego
Obrazu Matki Bożej, który gościliśmy w naszej parafii 1.04 ubiegłego roku) w dniach
3.10-4.10.2020r. (sobota/niedziela). Pielgrzymka przesunięta z kwietnia, z powodu
pandemii. Cena 290,- zł. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św. Osoby wcześniej zgłoszone proszę o
potwierdzenie. Zbiórka uczestników o godz. 6.45 na parkingu przy cmentarzu. Wyjazd o godz. 7.00.
Spotkania naszej PARAFIALNEJ SCHOLI, w każdą sobotę o godz. 10.30, połączone z
warsztatami plastycznymi. ZAPRASZAMY
Spotkania naszego PARAFIALNEGO CHÓRU, w każdy piątek o godz. 18.00 w sali
parafialnej. Zapraszamy panie i panów.

Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. W najnowszym numerze przeczytamy m.in.
artykuły o wspieraniu osób wieku senioralnym; o przyszłości świata po koronawirusie; o tym jak
wychowywać dzieci, by ich świat nie ograniczał się do własnego „ja”; a w naszym diecezjalnym
dodatku wiele ciekawych artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz
interesujące informacje z życia diecezji i regionu.
TRANSMISJA MSZY ŚW. NA KANALE YOUTUBE, W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, O GODZ. 10.00
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

