
30.10.2016 - XXXI Niedziela Zwykła 
 

- Dziś uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Zapalone świeczki tzw. Zacheuszki 
przypominają nam, że to miejsce jest poświęcona Panu Bogu - to nasz Dom Modlitwy - 
miejsce gdzie Bóg szczególnie obdarza nas swą mocą z nieba. 
 

- w tygodniu obchodzimy:   
- wtorek: 1.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych 
- środa: 2.11. - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny - 
Msze św. o godz. 10.00 i 17.00 
- I Czwartek miesiąca - nasza modlitwa o powołania i za powołanych 
- I Piątek miesiąca - od 8.00 odwiedziny chorych, zmiana tajemnic Żywego Różańca i w 
tym dniu wspomnienie św. Karola Boromeusza, Biskupa - imieniny św. Jana Pawła II 
- I Sobota miesiąca - uczcimy Niepokalane Serce NMP 
 

Niedziela 30.10.2016 – XXXI Niedziela Zwykła 
8.oo     za Parafian i dobrodziejów parafii 
10.oo  +Teresa Nalborska 10 r. śm. i Franciszek Nalborski 
16.oo  + Grażyna Białobrzeska 1 r. śm. I Henryk - intencja od dzieci i wnuków 
 

01.11.2016 Uroczystość Wszystkich Świętych 
8.oo     Za wszystkich z naszych Rodzin z okazji Imienin 
10.oo  +Msza Gregoriańska za wszystkich Zmarłych powierzonych naszej modlitwie 
16.oo  + za zmarłych Parafian i Dobrodziejów Parafii 
 

Niedziela 06.11.2016 – XXXII Niedziela Zwykła 
8.oo     za Parafian i Dobrodziejów naszej parafii 
10.oo  +Kazimierz Gwiaździński, Janina i Henryk Zalewscy 
16.oo  +Msza Gregoriańska za wszystkich Zmarłych powierzonych naszej modlitwie 
 

- Codziennie o godz. 17.00 zapraszam na wypominki i Mszę Gregoriańską za 
wszystkich Zmarłych powierzonych naszej modlitwie - o godz. 16.45 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego za naszych Zmarłych 
 

- Dziękuję za pomoc w sprzątaniu kościoła w tym tygodniu zapraszam z Jadamowa 
Rodziny: Pytlarczyk, Kaczmarski, Kołtonowski 
 

- Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego  
 

- Zapraszam do sprawdzenia jak działa nowa skarbon przy wejściu na kracie. Ofiary w 
całości będą dla potrzebujących w naszej parafii. 
 

- W następną niedzielę taca na nasze Seminarium „Hosianum” - spłacamy ostatnią ratę 
 

- Za tydzień nasi ministranci będą serwować ciasta - możemy ich wspomóc kupując 
 

- Według liczenia w naszej parafii liczba osób biorących we Mszy św. niedzielnej to 313, 
Komunię św. przyjęło 133 osoby - zachęcam do częstego przyjmowania Komunii św. - 
Pana Jezusa, szczególnie w Listopadzie, kiedy modlimy się na naszych drogich 
Zmarłych - spowiedź jest każdego 30 min przed Mszą św. 
 

- „Święta i zbawienna jest myśl - modlić się za Zmarłych” - w dn. 1 listopada Msze 
św. jak w niedzielę. Po Mszy św. o 10.00 pójdziemy z procesją na nasz cmentarz - 
modląc się i wspominając naszych śp. Zmarłych - „Wieczny odpoczynek…” 


