
 

Intencje  Mszalne  
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 04. 10. 

     730  –+JADWIGA BULKA ++RODZICE +MARIA +HENRYK 
     900– ++RODZICE ++Z RODZ. MOJSÓW i URYNOWICZÓW 

    1030 – +JÓZEFA SKALNA (5r. śm.) +JAN +JÓZEF ++Z RODZ. TUREK  
                 +DANUTA +GRAŻYNA ++ Z RODZ. PETRUS 

    1200 –++CZŁONKINIE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH (int. od Róż Różańcowych) 

    1200 –+ADAM SADOWSKI (greg. 28) 

     1800 –++RODZICÓW +ZYGMUNT +MARIANNA OPIŁKA 
PONIEDZIAŁEK  –05.10.  

        700  – +EDMUND BENDYK (int. od ucz. pogrzebu) 

       1800 – +ADAM SADOWSKI (greg. 29) 
WTOREK –06.10. 

        700  –+ADAM SADOWSKI (greg30) 
      1800 – +BRONISŁAWA BUGAJSKA (int. od RYSZARDA BUGAJSKIEGO Z RODZINĄ Z  
                     BRZESKA) 

ŚRODA- 07.10.  

       700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.1) 

1800 – 1. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla SEBASTIANA i MALWINY z ok. ślubu 

2. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla JAROSŁAWA i ŁUCJI z ok. ślubu 

3. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla ELŻBIETY z ok. urodzin 

4. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla JANA z ok. 5r. urodzin 

5. +MARIA +ANTONI ROGUŚ (int. z ok. imienin od siostry) 

6. +KRYSTYNA BURDON (int. od ucz. pogrzebu) 

7. +HENRYK KLEJNA (int. od ucz. pogrzebu) 

8. +DANIELA BOBKO (1r. śm.) +STEFAN BOBKO ++RODZICÓW Z OBU STRON 
CZWARTEK  – 08.10. 

    700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.2) 

  1800 – ++RODZICE +MĄŻ +SIOSTRA ++BRACIA ++DZIADKOWIE Z OBU STRON  

 
PIĄTEK  –09.10. 

    700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.3) 

   1800 – +IRENA +KAZIMIERZ LOTOSZ 
 SOBOTA –10.10. 

    700  –+KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.4) 

   1800 – +JAN +ANTONINA MICHORCZYK ++RODZICE Z OBU STRON 

   1800 –W INT. OJCZYZNY O POMYŚLNOŚĆ 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 11. 10. 

     730  –++RODZICÓW i +BRATA 
     900– +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.5) 

     900–+EDWARD CHOMITOWSKI (int. z ok. imienin) ++RODZICE Z OBU STRON 

    1030 – ++RODZICÓW +ADELA +TEOFIL ++DZIADKÓW ++Z RODZINY 

    1200 –+ Wacław – 22 r. śm.,  

    1200 –+KAZIMIERZ LUDWINIAK (15r. śm.) ++Z RODZINY Z OBU STRON 
     1800 –+ADELA KRÓL (1r. śm.) ++ Z RODZINY BRYŁÓW i KRÓLÓW 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
04.10.2020r. 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy św. o godz. 12:00 
zmiana tajemnic różańcowych. 

2. W przyszłą niedzielę, 11 października, odbędzie się tzw. DZIEŃ 
PAPIESKI pod hasłem „TOTUS TUUS” Po Mszach św. zbiórka ofiar do 
puszek na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.  

3. Październik to tradycyjnie miesiąc różańcowy. Nabożeństwo 
różańcowe codziennie o godz. 17:30 dla wszystkich dzieci 

młodzieży i dorosłych. Dzieci i młodzież zapraszamy szczególnie 
we wtorki i czwartki na nabożeństwo różańcowe. Dzieci otrzymują 
tzw. „pamiątki” za udział w nabożeństwie.Wszystkich naszych 

parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.  
4. Wspólnota HALLELUJAH zaprasza na spotkanie modlitewne w każdą 
środę na godz. 19:00 do salki katechetycznej. Wcześniej o 18:00 Msza 

św. w kościele. 

5. W czwartek, o godz. 18:00 w kawiarence św. Maternusa spotkanie 
naszej nowej, starej scholii parafialnej. Zachęcamy i zapraszamy nowe 
chętne dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w scholii, by chwalić Boga 
śpiewem. Gwarantujemy bardzo przyjazną atmosferę. 

6. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych. 
Prosimy o uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale także pamiętajmy  

o grobach opuszczonych, zaniedbanych. W kościele wyłożone są kartki 
wypominkowe – to także forma naszej pamięci modlitewnej o zmarłych. 
Prosimy wypełniać je czytelnie, imiona piszemy w pierwszej osobie /np.: 

Zofia, Antoni itp./ oraz podajemy na kartce miejsce zamieszkania, 
ponieważ – wzorem lat ubiegłych – będą one wyczytywane w kościele 
według ulic. Wypominki prosimy składać w kopertach na tacę, w zakrystii, 

w kancelarii parafialnej oraz w specjalnej skarbonie wystawionej  
w kościele od przyszłej niedzieli. 

7. Organizujemy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(sprzęt RTV i AGD n. pralki, lodówki, telewizory, komputery itd. Zbiórka 
będzie odbędzie się od 5 do 7 października. Sprzęty prosimy 

przywozić na plac przy plebani, ale tylko do środy wieczorem. 
Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy 
prowadzą misje w najbiedniejszych krajach świata tj. Zambia, Kamerun, 

Kenia, Tanzania. 

8. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. Zakończenie adoracji Koronką do 
Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. W tym dniu szczególnie modlimy 

się za powołanych do służby w Kościele i o nowe święte 
powołania kapłańskie i zakonne. Do sakramentu Spowiedzi św. 
można przystąpić codziennie przed Mszą św. Przypominamy że 

w dni powszednie kościół jest otwarty pomiędzy Mszą św. 
poranną i wieczorną. Zapraszamy na chwilę modlitwy do 
kościoła. 

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można 
nabyć różne artykuły, np. artykuły do Pierwszej Komunii Św. i 

inne, oraz najnowszą prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 
Niedzielę. Zapraszamy. 

10. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY 
w naszej parafii. 

11. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie 
kościoła do dzisiejszej liturgii. 

12. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary składane na 
tacę przeznaczone są na potrzeby remontowe w naszej parafii. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 

- poniedziałek; ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, ZAKONNICY; 
- środa; NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ; 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +HALINA HŁASKO +JAN ZIĘBA +GRAŻYNA GIERLACH 

+JADWIGA SUCHODOLSKA. Wieczne odpoczywanie racz 
im dać Panie… 

 

CIERPIENIE  DIAMENTEM 

Ofiaruj swe cierpienie,  

uczyń je diamentem; 

Nie porzucaj cierpienia  

za najbliższym zakrętem. 

Naucz się pokory,  

spokoju, cierpliwości, 

 

Nie odmawiaj Ojcu  

do Ciebie miłości. 

Bo wielką łaską Boga  

jest każde cierpienie, 

Trzeba nam więc mężnie  

znosić upokorzenie. 

 

Wiem, to sztuka trudna, 

czasem niedorzeczna, 

Ale cierpienie mija,  

a Boża Opatrzność  

jest wieczna. 

 

 


