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1 października 2020
W tym tygodniu, w kalendarzy liturgicznym, wspominamy: w poniedziałek, św. Faustyny
Kowalskiej, orędowniczki Bożego Miłosierdzia; a we wtorek, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Przeżywamy miesiąc październik, poświęcony modlitwie Różańca św. Dzieci zapraszamy na
nabożeństwa różańcowe o godz. 17.00 w poniedziałek i środę, dorosłych codziennie o 17.30.
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 czwartek, 8.10, nasza parafialna modlitwa w intencji Małżeństw Starających się o
Potomstwo, podczas Mszy św. o godz. 18.00, poprzedzona modlitwą różańca św.
W przyszłą niedzielę, 11.10, będziemy obchodzili XX Dzień Papieski, poświęcony pamięci
św. Jana Pawła II. W tym roku hasłem przewodnim jest są bliskie Papieżowi słowa: „Totus Tuus”. W
tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu
stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które aktualnie obejmuje opieką blisko 2000
uczniów i studentów z rodzin najuboższych.
W poniedziałek, 5.10, po mszy św. o godz. 18.00, spotkanie dla rodziców dzieci, które w
roku 2021 przystąpią do I Komunii św.
W niedzielę, 11.10, po mszy św. o godz. 10.00, spotkanie dla rodziców młodzieży klas, które
przygotowywały się do Sakramentu Bierzmowania i klas 8.
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.
Spotkania naszej PARAFIALNEJ SCHOLI, w każdą sobotę o godz. 10.30, połączone z
warsztatami plastycznymi. ZAPRASZAMY
Spotkania - próby 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.
„Różaniec widziany od środka” – odmawianie różańca wydaje się dzisiaj zwyczajem jedynie ludzi
starszych; Stąd stereotyp: to nie dla młodych i zapracowanych, którzy nie mają czasu powtarzać, i to
nawet godzinami, tych samych zdań. Czy taka modlitwa ma w ogóle jakiś sens?; a w naszym
diecezjalnym dodatku wiele ciekawych artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych oraz interesujące informacje z życia diecezji i regionu.
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

