
XXX Niedziela  Zwykła
24 października 2021 r.

1. Przed nami ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Jednoczymy
się na tej modlitwie codziennie – o godz. 17:00.
Różaniec dla dzieci we wtorek. 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 piątek.

2. W środę nowenna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

3. 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.

4.  Intencje Mszy św.:
- poniedziałek: + + Kurt KOSSMANN, Marianna i Jan RÓŻEWICZ
- wtorek: + Tomasz MAZUR /15/
- środa: + Tomasz MAZUR /16/
- czwartek: + Tadeusz GRECKI – int. od żony i dzieci z rodzinami
- piątek: + Tomasz MAZUR /17/
- sobota: + Tomasz MAZUR /18/

w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 + Beata KLIMKOWSKA w 10 roczn. śm., Wacław w 25
roczn. śm. i Jadwiga w 13 roczn. śm. MĘŻYK
- godz. 10:00 dziękczynno-błagalna w int. Wiktorii BUCIOR oraz
Lucyny i Teresy, z prośbą o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Najświętszej
- godz. 16:00 + Teresa w 15 roczn. śm. i Franciszek NALBORSCY



5. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o
pomoc rodziny z Waplewa: MOLĄG, PIOTROWSCY,
JASZCZANIN. Proszę o nie nabywanie kwiatów oraz o
wcześniejszą informację o terminie przybycia.
Dziękuję Panom, którzy w piątek okazali pomoc w grabieniu
liści: p. Pawłowi BĄKOWSKIEMU, Waldemarowi
MAKOWSKIEMU, Tadeuszowi WRZESIŃSKIEMU, Mirosławowi
KRÓL, Ryszardowi MAŃKOWSKIEMU, Jerzemu
ZBEROWSKIEMU oraz uczniom szkoły.

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


