
  XXIX Niedziela  Zwykła   
18 października 2020 r. 

 
1.  Codziennie – o godz. 17:00 modlitwa różaocowa.  
 Różaniec dla dzieci we wtorki i 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 piątek.  
 
2. W przyszłą niedziele będziemy przeżywad Uroczystośd Rocznicy Poświęcenia 

Własnego Kościoła. 
  
3.  Intencje Mszy św.: 
  - poniedziałek: +Franciszek, Genowefa, Jan oraz ich rodzice 

- wtorek: + Natalia SZPANDOWSKA – dar od uczestników pogrzebu 
- środa: + Tomasz OSTROWSKI – dar od uczestników pogrzebu 
- czwartek: + Szczepan w 1 rocznicy śmierci i Alfreda/k/ KOWALSCY 
- piątek: + Michał GRYLAK  

     - sobota, godz. 16:00 dziękczynno-błagalna w intencji Haliny i Tadeusza 
WRZESIOSKICH z ok. 45 rocznicy ślubu, z prośbą o dar zdrowia, 
Boże błogosławieostwo i opiekę Matki Najświętszej. 

 w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 + Kurt KOSSMANN  
- godz. 10:00 dziękczynno-błagalna w int. Piotra KRÓL z ok. 18 urodzin, z 

prośbą o światło i dary Ducha Św., właściwe dokonywanie wyborów 
życiowych,  Boże błogosławieostwo i opiekę Matki Najświętszej. 

- godz. 16:00 dziękczynno-błagalna w int. Jolanty i Romana KUCIOSKICH z 
ok. 30 rocznicy ślubu, z prośbą o dar zdrowia, Boże błogosławieostwo 
i opiekę Matki Najświętszej. 

 
4. Dziękuję za złożone w minioną niedzielę ofiary na tzw. „stypendia papieskie”. 

Złożono – 328 zł. Panu Andrzejowi MAKOWSKIEMU dziękuję za skoszenie 
trawy. 

 
5. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc rodziny z   

Witramowa:  KRUŚLIOSCY, ZYŚK oraz p. GLINKA 
 
6. Z racji przeżywanego Tygodnia Misyjnego możemy okazad wsparcie dla Misji   

przynosząc:  
a) wszystkie pieniądze świata (szekle, korony), pieniądze wycofane z obiegu 

(Polskie z PRL i zagraniczne np. marki niemieckie), monety kolekcjonerskie, 

polskie grosze. 

b) srebrny i złoty „złom” (zerwane łaocuszki, kolczyki bez pary, pęknięte 

pierścionki, inne srebrne i złote przedmioty).  



c) tzw. „małą elektronikę” (telefony kom., tablety, laptopy). Ponadto – 

baterie, zegarki tarczowe, klocki lego oraz znaczki pocztowe. 

 

Z prośbą o zbiórkę tychże przedmiotów zwrócili się Księża Sercanie – którzy 

przetwarzając je – realizują w krajach misyjnych, m.in. takie projekty jak: w 

budowa studni i szkoły w Czadzie i Tanzanii oraz w dożywianie i edukacja dzieci 

na Filipinach. Informacje o zbiórce i możliwości okazania pomocy na plakatach 

w gablocie oraz na stronie www.misjesercanow.pl 

7. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”.  
 


