
XXVIII Niedziela  Zwykła
10 października 2021 r.

1. Codziennie gromadzimy się w świątyni na wspólnej modlitwie
różańcowej. Różaniec – o godz. 17:00 a następnie Msza Św. 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. Wkrótce rozpocznie się miesiąc listopad. Miesiąc poświęcony
modlitwie za zmarłych.

Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty z kartkami na
wypominki oraz na Mszę Św. zbiorową. W tym roku nie będą
one roznoszone po domach. Proszę o czytelne wypisywanie
imion i nazwisk naszych zmarłych.
Wypominki składamy - w kancelarii bądź w zakrystii, po Mszy
Św. Każda Rodzina otrzyma informację, o dniach modlitwy za
swoich zmarłych. Każde wypominki będą odczytywane
kilkakrotnie, w różne dni tygodnia, rozłożone równomiernie.
Wypominki z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego, od 2
do 25 listopada - o godz. 17:00. W niedzielę wypominki przed
sumą, czyli – o godz. 9:40.
Przez cały listopad będzie odprawiana Msza św. zbiorowa za
zmarłych. Ich nazwiska i imiona będą odczytywane trakcie
Mszy Św. - podczas modlitwy wiernych.

3.  Intencje Mszy św.:
- poniedziałek: + Tomasz MAZUR /8/
- wtorek: + Tomasz MAZUR /9/
- środa: + Eugenia GINALSKA
- czwartek: + Tomasz MAZUR /10/
- piątek: + Danuta GODLEWSKA w 30 dzień po śmierci
- sobota, godz. 16:00 dziękczynno-błagalna w int. Bożeny i
Stanisława KĘPCZYK z ok. 45 roczn. ślubu, z prośbą o dar
zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej



w przyszłą niedzielę:

- godz. 8:00 + Tadeusz KAWECKI w 20 roczn. śm.
- godz. 10:00 + Franciszek  w 44 roczn. śm, Genowefa i Jan
- godz. 16:00 + rodzice: Kazimierz i Elżbieta GOCALIŃSCY oraz
Wiesław i Bogumiła

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o
pomoc rodziny z Waplewa: p. ŚWIDER, DOROZIŃSKA i
ŁUKASZEWSCY.

5. 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”.

6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”.
Polecam relację z miejsca urodzenia papieża św. Jana XXIII,
który przyszedł na świat 140 lat temu.


