
  XXVII Niedziela  Zwykła   
4 października 2020 r. 

 
1. Przeżywając miesiąc październik gromadzimy się w świątyni na wspólnej 

modlitwie różaocowej. Różaniec codziennie – o godz. 17:00. W niedzielę przed 
każdą Mszą Św. jeden „dziesiątek”.   

 Różaniec dla dzieci we wtorki oraz w czwartki. Zapraszam dzieci ze wszystkich 
klas a w sposób szczególny dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. We wtorek 
dzieciom Komunijnym zostaną poświęcone różaoce. 

 Młodzież oraz kandydatów do bierzmowania zapraszam na modlitwę różaocową 
w piątki.  

 W piątek po Mszy Św. zapraszam na spotkanie rodziców oraz kandydatów do 
bierzmowania. Do bierzmowania przygotowują się osoby przynależące do Parafii, 
pozostali uczniowie biorą udział w przygotowaniu do tego sakramentu we 
własnych Parafiach.  

 
2. Jutro wspomnienie św. Faustyny a w środę Najświętszej Maryi Panny Różaocowej. 

W środę po liturgii zapraszam na spotkanie Wspólnotę Żywego Różaoca.  
 
3. Intencje Mszy św.: 
  - poniedziałek: + Natalia SZPANDOWSKA w 30 dzieo po śmierci 
  - wtorek: + Tomasz OSTROWSKI w 30 dzieo po śmierci  

- środa: dziękczynno-błagalna w int. Wspólnoty Żywego Różaoca, ich rodzin 
oraz ks. Proboszcza 

- czwartek: + Zdzisław HAZE – dar od uczestników pogrzebu 
- piątek: + Janusz ONOPCZUK – dar od uczestników pogrzebu 
- sobota: + Janina i Andrzej LEWICCY 

w przyszłą niedzielę: 
 - godz. 8:00 za zmarłe rodzeostwo Teresy i Waldemara 

- godz. 10:00 dziękczynno-błagalna w int. Agnieszki i Krzysztofa WAŚK  z   ok. 
20 roczn. ślubu, z prośbą o Boże błogosławieostwo i opiekę Matki 
Najświętszej dla jubilatów i ich rodziny. 

 - godz. 16:00 + Małgorzata CZYŻ 
 

4. W przyszłą niedzielę z racji przeżywanego Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka 
ofiar do puszki na stypendia dla uzdolnionej a niezamożnej młodzieży 
przynależącej do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W ten sposób „budujemy 
żywy pomnik ofiarowany naszemu wielkiemu rodakowi – św. Janowi Pawłowi II”. 

 
5. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu, 

rodziny z Maróza:  CHYLIOSCY, LAMPKOWSCY, BRZOZOWSCY oraz KOZŁOWSKI.     
 
 



6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”. Polecam artykuł o św. 
Franciszku z Asyżu oraz wywiad z matką Carla Acutisa – zmarłego w 2006 r. w 
wieku 15 lat, którego beatyfikacja odbędzie się w sobotę, w Asyżu. Dla dzieci jest 
„Mały Gośd”. 


