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Dziś, w 2 niedzielę miesiąca, w naszej wspólnocie, modlitwa w intencji Jubilatów Małżeńskich z
miesiąca listopada podczas mszy św. o godz. 10.00. Natomiast o godz. 18.00, msza św. w intencji
Małżeństw Starających się o Potomstwo. Zapraszam do tej wyjątkowej modlitwy.
Trwa miesiąc listopad – czas naszej szczególnej pamięci o tych, którzy już odeszli do
wieczności. Ofiarowujemy im modlitwę, ale też i tradycyjne odpusty za
zmarłych. Przypominam, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka przez
Penitencjarię Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nie przez pierwsze
osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc. Jeszcze dziś ostatnie wymienianki jednorazowe za
zmarłych, w łączności z modlitwą różańcową, o godz. 17.30. Natomiast można jeszcze do końca
miesiąca, składać formularze na wymienianki roczne, które odmawiać będziemy w każdą niedzielę o
godz. 7.30, od I Niedzieli Adwentu (tj. 29.11). Jest możliwość składania tych formularzy również
drogą elektroniczną, wysyłając na adres strony internetowej.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące od 7.11, nowe obostrzenia sanitarne: wszystkie spotkania w salkach parafialnych zostały zawieszone do odwołania; w kościele
proszę zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit
1 osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 35 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
W środę 11 listopada Święto Niepodległości, Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i o 18.00. W ciągu
całego dnia będziemy się modlić w intencji ojczyzny.
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.! Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza, można
zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii.
W przyszłą niedzielę, 15.11, członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po mszach świętych
będą rozprowadzać kalendarze - cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie
działania Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma pod swoją
opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka.
W przyszłym tygodniu przeżywać będziemy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej wspólnocie, to
dzień szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej Parafii i ofiarodawców.
Tradycyjnie składka z tego dnia w całości przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Z
powodu trwającej pandemii, jest też przeznaczona częściowo, na bieżące wydatki naszej parafii.
Wszystkim za okazywaną do tej pory życzliwość i zrozumienie – BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Zachęcam do modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii, zmarłych oraz
za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych. Niedzielna Msza św. o godz. 10.00
transmitowana jest na parafialnym kanale na YouTube.

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

