
  XXVI Niedziela  Zwykła   
30 września 2018 r. 

 
1. Przeżywając miesiąc październik gromadzimy się w świątyni na 

wspólnej modlitwie różaocowej. Zachęcam do przybywania – całymi 
rodzinami. Modlitwa różaocowa codziennie – o godz. 17:00 a w 
niedzielę przed każdą Mszą Św. odmówimy jeden „dziesiątek”.   

 Różaniec dla dzieci we wtorek i czwartek. W dni te zapraszam dzieci 
ze wszystkich klas.  

 Dzieci przygotowujące się do I Komunii przychodzą na różaniec – 
wraz z rodzicami - we wtorek oraz w jeszcze jeden dowolny dzieo. 
We wtorek zostaną poświecone dzieciom różaoce. 
W przyszłą niedzielę o godz. 16:00 - Msza Św. dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św.  

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

 
2. W nadchodzącym tygodniu w liturgii przypada:  
   - w poniedziałek: św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
   - we wtorek: Świętych Aniołów Stróżów 
   - w czwartek: św. Franciszka z Asyżu 
   - w piątek: św. Faustyny 
   - w przyszłą niedzielę: Najświętszej Maryi Panny    

  Różaocowej 
 
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8:00 

odwiedziny chorych. Od godz. 16:30 – sakrament spowiedzi. Po 
różaocu nabożeostwo pierwszopiątkowe a po Mszy Św. zmiana 
tajemnic różaoca św. 

 
4. Msze Św. w ciągu tygodnia wieczorem po modlitwie różaocowej, W 

sobotę Msza Św. będzie jedynie we Fundacji a o godz. 17:00 – sam 
różaniec. 

 Zachęcam do wyrażania swych intencji – próśb, podziękowao we 
wspólnej modlitwie, jaką jest Msza Św. Jak sami słyszymy w naszej 
Parafii jest nie wiele intencji Mszy Św. Przedkładajmy Bogu, w tej 



najdoskonalszej modlitwie Kościoła, potrzeby własne, jak i naszych 
bliskich. 

 Dziękuję trzem rodzinom za złożone - w ostatnich tygodniach - ofiary 
na potrzeby naszej Parafii. 

 
5. Intencje Mszy św.: 
w przyszłą niedzielę: 

- godz. 8:00 – dziękczynno-błagalna w intencji Wspólnoty Żywego  
 Różaoca, z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieostwo  
 i opiekę Matki Bożej Różaocowej 
- godz. 10:00 - + Jan w 22 rocznicę śmierci i Zofia JĘDRUSZAK 
 

6. W przyszłą niedzielę po Mszach Św. odbędzie się zbiórka ofiar do 
puszki na potrzeby Caritas naszej Archidiecezji. 
 

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc 
rodziny z Witramowa: KRUŚLIOSCY, ZYŚK oraz BARTNIKOWSKA 

 
8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”  
 a dla dzieci „Mały Gość”. 
 


