
  XXIX Niedziela  Zwykła   
   21 października 2018 r. 

 
1.  Codziennie – o godz. 17:00 modlitwa różaocowa.  
 Różaniec dla dzieci we wtorek i czwartek. Dzieci przygotowujące się do I 

Komunii przychodzą na różaniec – wraz z rodzicami - we wtorek oraz w jeszcze 
jeden dowolny dzieo.  

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

  
2. W przyszłą niedziele będziemy przeżywad Uroczystośd Rocznicy Poświęcenia 

Własnego Kościoła. 
 Jednocześnie w przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 16:00 – z okazji setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości - koncert pieśni patriotycznych, w 
wykonaniu chóru z Płocka. 

 
3. Wkrótce rozpocznie się miesiąc listopad. Miesiąc poświęcony modlitwie za 
 zmarłych.  
 Zmarli potrzebują naszej modlitwy znacznie bardziej aniżeli 
 najpiękniejszych kwiatów czy zniczy. Dlatego jako ludzie wierzący nie 
 możemy byd obojętni na ich los. Starajmy się poprzez modlitwę 
 wspominkową a także Msze Święte, polecad Miłosierdziu Bożemu, 
 naszych nieżyjących już krewnych i bliskich.  
 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. 9:50.  

 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.: 

- wtorek: w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II i św. Stanisława (intencje 
wypisujemy na kartkach, które są przy relikwiach naszych św. Patronów)  
- środa: + Witold RYBKA w 4 rocznicę śmierci 
- czwartek: + Kurt KOSSMANN 
- sobota: + Tadeusz BĄKOWSKI w 10 rocznicę śmierci 
 
w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 w intencji wszystkich Parafian 
- godz. 10:00 + Bogdan KINACH w 1 rocznicę śmierci 
 

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu proszę rodziny z Witramowa: 
STASZEWSCY, NISIO  i  ZAKRZEWSCY. 



 
 
 
6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”.  


