
XXVII Niedziela  Zwykła
3 października 2021 r.

1. Przeżywając miesiąc październik gromadzimy się w świątyni na
wspólnej modlitwie różańcowej. Różaniec codziennie – o godz.
17:00. W niedzielę przed każdą Mszą Św. jeden „dziesiątek”.
Różaniec dla dzieci we wtorki. Zapraszam dzieci ze wszystkich
klas a w sposób szczególny dzieci przygotowujące się do I
Komunii Św.
Młodzież oraz kandydatów do bierzmowania zapraszam na
modlitwę różańcową w piątki.

2. Jutro wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, we wtorek św.
Faustyny a w czwartek Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W
czwartek po liturgii zapraszam na spotkanie Wspólnotę Żywego
Różańca.

3. Intencje Mszy św.:
- poniedziałek: + Tomasz MAZUR /3/
- wtorek: + Danuta GODLEWSKA – dar od uczestników

pogrzebu
- środa: + Tomasz MAZUR /4/
- czwartek: dziękczynno-błagalna w int. Wspólnoty Żywego

Różańca, ich rodzin oraz ks. Proboszcza
- piątek: + Tomasz MAZUR /5/
- sobota: + Tomasz MAZUR /6/

w przyszłą niedzielę:
-godz. 8:00 + Tomasz MAZUR /7/
-godz. 10:00 + Stanisław, Józefa/k./ i Władysław STANKIEWICZ
-godz. 16:00 + Danuta GODLEWSKA – dar od uczestników

pogrzebu

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 Waplewa: KAMIŃSCY, BAJEK,
SOKOŁOWSCY.



6. Dziękuję 15 rodzinom, które w minionym miesiącu złożyły ofiary
na potrzeby naszej Parafii. Złożono – 2 000 zł.
Dziękuję za ofiary złożone na tacę w minioną niedzielę.
Złożono – 950 zł. Wszystkie te Ofiary te przeznaczamy na prace
wykonywane w naszym kościele.

7. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny” a dla
dzieci październikowe wydanie „Małego Gościa Niedzielnego”. W
„Gościu” polecam artykuł o Eugeniuszu Kazimirowskim – malarzu
obrazu Jezusa Miłosiernego.


