
  XXVIII Niedziela  Zwykła   
11 października 2020 r. 

 
1. Codziennie gromadzimy się w świątyni na wspólnej modlitwie różaocowej. 

Różaniec – o godz. 17:00 a następnie Msza Św. W sobotę, wyjątkowo - o godz. 
7:30. W niedzielę przed każdą Mszą Św. jeden „dziesiątek”.   

 Różaniec dla dzieci we wtorki i w czwartki. Zapraszam dzieci ze wszystkich klas 
a w sposób szczególny dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.  

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

 
2. Za tydzieo będziemy przeżywad – Niedzielę Misyjną. Ofiary złożone na tacę 

będą wsparciem naszych misjonarzy, pracujących niemal na wszystkich 
kontynentach. 

 
3. Wkrótce rozpocznie się miesiąc listopad. Miesiąc poświęcony modlitwie za 
 zmarłych.   
  W najbliższych dniach zostaną przekazane koperty z kartkami na wypominki 

oraz na Mszę Św. zbiorową. Proszę o czytelne wypisywanie imion i nazwisk 
naszych zmarłych.  

 Przez cały listopad o godz. 17:00 będą wypominki z modlitwą Koronki do 
Miłosierdzia Bożego. W niedzielę wypominki przed sumą, czyli – o godz. 9:45.  

 Przez cały listopad po wypominkach, będzie odprawiana Msza św. zbiorowa za 
zmarłych. Ich nazwiska i imiona będą odczytywane trakcie Mszy Św. - podczas 
modlitwy wiernych.  

4.  Intencje Mszy św.: 
  - poniedziałek: + Zdzisław HAZE – dar od uczestników pogrzebu 

- wtorek: + Cecylia ŻUJEWSKA – dar od uczestników pogrzebu 
- środa: + Zdzisław HAZE – dar od uczestników pogrzebu 
- czwartek: + Cecylia ŻUJEWSKA – dar od uczestników pogrzebu  
- piątek: + Zdzisław HAZE – dar od uczestników pogrzebu 

w przyszłą niedzielę: 
          - godz. 8:00 + Franciszek WĘGRZYNOWSKI w 3 rocznicę śmierci,  

zm. rodzice: Stefan i Hildegarda oraz rodzeostwo 
          - godz. 10:00 + Kazimierz i Elżbieta GOCALIOSCY  

oraz Bogumiła WASILEWSKA 
- godz. 16:00 + Natalia SZPANDOWSKA – dar od uczestników pogrzebu 

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc rodziny z 
Witramowa: p. STASZEWSKA, MACIĄG oraz SZCZETYOSCY. 

6. Panu Tomaszowi WOLSZCZAKOWI dziękuję za wykonanie stopnia wejściowego 
do zakrystii. 

7. Z racji przeżywanego dzisiaj Dnia Papieskiego, przed kościołem odbywa się 
zbiórka ofiar do puszki na stypendia dla uzdolnionej a niezamożnej młodzieży 
przynależącej do Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 



8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”. W dzisiejszym 
wydaniu, płyta z filmem o Matce Bożej. 


