
 

Intencje  Mszalne  
 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  - 25. 10. 

     730  – +JANINA (10r. śm.) ++ Z RODZINY PRÓCHNICKICH i PIECHNIK 

      900– +JAN FRANCISZEK CYGAN (20r. śm.) ++ Z RODZINY 
     900– +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.19) 
    1030 – +TADEUSZ BOROŃ (int. z ok. imienin) ++ Z RODZINY 
    1200 – +ZBIGNIEW MAJCHER (6r. śm.) ++rodzice z obu stron 
     1800 – +MIECZYSŁAW BIEGAŃSKI (9r. śm.) ++ Z RODZINY 

 
PONIEDZIAŁEK  –26.10.  

        700  – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  

              dla ANNY i JACKA z ok. ślubu 
       1800 – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.20) 
 

WTOREK –27.10. 

        700  – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  

                 dla PAULINY i TOMASZA z ok. ślubu  

      1800 – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.21) 

 
ŚRODA- 28.10.  

       700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg22) 

1.       18.00O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla DOMINIKI i KRZYSZTOFA z ok. ślubu 

2. +HALINA HŁASKO (int. od ucz. pogrzebu) 
3. ++RODZICÓW +JAN +MARIANNA +STEFANIA +WERONIKA +ZDZISŁAW ++SZWAGRÓW 

4. +ELŻBIETA PRUSAK (int. od ANDRZEJA TRZEBUNIAK z rodziną) 

5.  
CZWARTEK  – 29.10. 

    700  – +JAN ZIĘBA (int. od ucz. pogrzebu) 
   1800 – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg23) 

PIĄTEK –30.10. 

    700  – +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg24) 
   1800 – +EDWARD KLUZA (int. od RODZINY STONO) 

 SOBOTA –31.10. 

    700  –+KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.25) 

   1800 – +KAZIMIERZ SZAREK ++ Z RODZINY KRASOWIAK 
   1800 – +TADEUSZ KALBARCZYK (19r. śm.) +BRONIŁAWA KALBARCZYK (1r. śm.) 

 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  - 01. 11. 

     730  – +TADEUSZ KRASOWIAK (int. z ok. imienin) +ALICJA ++Z RODZINY 

      900– +JÓZEF CUPIAŁ +ANDRZEJ ŻAK ++ Z RODZINY 
     900– +KAZIMIERA KOSTOWSKA (greg.26) 

    1030 – +OLA +STANISŁAW TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW +HELENA GRZYBOWSCY 
    1200 – +JERZY WALENCIAK (6r. śm.) +DOROTA KUŹNIAR ++ Z RODZINY CIMASZEWSKICH  

              i ŁUKASZEWICZÓW 
    1800 – +MIECZYSŁAW TOKARZ (11r. śm.) ++ RODZICÓW Z OBU STRON ++ Z RODZINY 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

25.10.2020r. 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Rocznicy 
Poświęcenia Kościoła Własnego. W naszych modlitwach 
pamiętajmy o tych, którzy budowali i dbali o nasz kościół, a także 

aktualnie dbają o jego wygląd i utrzymanie. „Bóg zapłać” 
wszystkim Wam, którzy dbacie o utrzymanie naszego parafialnego 

wieczernika. 

2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30, do soboty 
włącznie. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Dzieci i 
młodzież zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki. Wszystkich 

parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3. W niedzielę, 1 listopada, uroczystość WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do 

chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje 
drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. 

Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, 
którzy otaczają nas opieką. To też dzień szczególnej pamięci i 
modlitwy o naszych zmarłych. W tym dniu Msze św. w 

następującym porządku: 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00. O godz. 
12:00 Msza św. na cmentarzu parafialnym w intencji 

wszystkich zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach jak 
również wymienianych w wypominkach. Bezpośrednio po Mszy św. 
wyruszy procesja różańcowa do pięciu stacji, która przejdzie przez 

cmentarz parafialny i komunalny. W procesji wezmą udział tylko 
kapłani  

z asystą. Bardzo prosimy o maseczki i zachowanie dystansu. Po 
procesji możliwość poświęcenia nowych nagrobków- należy podejść 
do kapłana i poprosić o poświęcenie.  

4. W kościele wyłożone są kartki wypominkowe – to także forma 
naszej pamięci modlitewnej o zmarłych. Prosimy wypełniać je 
czytelnie, oraz podajemy na kartce miejsce zamieszkania, 

ponieważ – wzorem lat ubiegłych – będą one wyczytywane w 
kościele według ulic. Wypominki prosimy składać na tacę, w 
zakrystii, w kancelarii parafialnej i w specjalnej skarbonie 

wystawionej w kościele. Prosimy o regulowanie w kancelarii 
parafialnej płatności za miejsca na cmentarzu parafialnym na 20 la 

i opłaty cmentarne na 5 lat. 

5. W czwartek miniony zapoczątkowaliśmy w naszej 
parafii modlitwę koronką do św. Jana Pawła II. W zakrystii 
można otrzymać koronkę do św. Jana Pawła II i instrukcję 

do jej indywidualnego odmawiania. Zachęcam do tej 
formy modlitwy. 

6. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii. 

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

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można 
nabyć różne artykuły,i prasę katolicką, Gościa 

Niedzielnego, Nowy numer Małego Gościa i Niedzielę.  

9. W agendzie do nabycia kalendarz parafialny na 
2021 rok w cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży 

kalendarzy przeznaczony będzie na potrzeby 
parafialnych ferii zimowych dla dzieci. 

10. W związku z obostrzeniami, gdyby ktoś 

potrzebował pomocy w zakupach czy innych 
sprawunkach, szczególnie osoby starsze, proszę 
dzwonić na plebanię pod numery parafialne 

748 141 461; 665 338 094.  

 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odeszli:  

Śp. +ZOFIA GASIŃSKA +KAZIMIERZ KACZMAREK 
+STANISŁAW NOWIK. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 

 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie:  

 

- środa; ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA, ŚWIĘTO. 


