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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.
W dzisiejszą niedzielę, przeżywamy 20. Dzień Papieski, upamiętniający pontyfikat św. Jana
Pawła II oraz jego nauczanie. W tym dniu, odczytywany jest specjalny List Pasterski i
przeprowadzana przed kościołami ogólnopolska zbiórka do puszek, na stypendia dla uzdolnionej
młodzieży z niezamożnych rodzin. Organizatorami całej akcji jest powołana przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2000 roku Fundacja „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”. W naszym kościele, akcja ta
odbywa się przy wyjściu na zakończenie każdej Mszy św.
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 najbliższy wtorek (13.10) obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego, a w środę (14.10)
Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy wykonują te zawody
i dziękujmy Bogu za ich poświęcenie. W tych dniach w naszej parafii, odprawiony zostanie różaniec
w ich intencji o godz. 17.30.
Od dziś na ławkach wyłożone są kartki – formularze do wpisywania wymienianek za naszych
bliskich zmarłych. Proszę o zaznaczenie czy chodzi o wymienianki roczne czy jednorazowe.
Wymienianki roczne będą odczytywane przez cały rok, od I niedzieli Adwentu (29.11), o godz. 7.30;
natomiast wymienianki jednorazowe, w połączeniu z modlitwą różańcową od 2.11 do 8.11, o godz.
17.30.
W najbliższy wtorek, 13.10, Parafialny Dzień Fatimski. Msza św. o godz. 18.00, zakończona
procesją różańcową wokół kościoła.
W środę, 14.10, podczas mszy św. o godz. 18.00, nasza parafialna modlitwa w intencji
zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych budowniczych i ofiarodawców
oraz +ks. Prałata Eugeniusza Barełkowskiego.
W przyszłą niedzielę, przeżywać będziemy 3 Niedzielę Miesiąca. W naszej parafii, to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty. Składka z tego dnia, w
całości, przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. W tym tygodniu rozpoczną się prace
związane z wymianą okien w zakrystiach i salkach parafialnych. Kolejnym etapem będzie zabranie
naszych witraży do renowacji. Dziękuję za każde wsparcie – poprzez ofiary złożone na składce, jak i
indywidualne wpłaty na konto naszej Parafii, a przez to życzliwe zrozumienie potrzeb remontowych
naszego kościoła!
Pierwsze spotkanie dla dzieci, które w tym roku przygotowują się do I Komunii Św., w
sobotę, 24.10, o godz. 9.00 w kościele. Poświęcenie różańców dzieciom w najbliższą
niedzielę, 18.10, podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Spotkanie dla młodzieży, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i uczniów klasy
8 Szkoły POdstawowej, w najbliższą niedzielę, 18.10, po Mszy św. o godz. 10.00
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021. 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.
„Miłość sama rozciąga się na wszystkich” – o nowej encyklice Papieża Franciszka „Fratelli tutti” oraz
„Nie umniejszajmy straty” rozmowa z psychologiem Joanną Piątek – Perlak o tym, jak towarzyszyć
rodzicom po stracie dziecka; 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

