
 

Intencje  Mszalne  
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA   - 15. 11. 

     730  –+BRONISŁAWA +ZDZISŁAW 
      900– +KORNELA BŁASZCZAK (28r. śm.) +MIROSŁAWA +JAKUB 
      900–O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  

             dla MARZANNY i ALEKSANDRA STASIAK z ok. 40 r. ślub 
    1030 – +ANNA GRUSZKA (4r. śm.) +PAWEŁ GRUSZKA (4r. śm.)  
    1200 –+ZDZISŁAWA (r. śm.) +STAANISŁAWA (r. śm.) 
   1800 – +KRYSTYNA PASTERNAK (1r. śm.) 

PONIEDZIAŁEK  –16.11.  

        700  – +BARBARA DZIADUŚ ( int. od EDYTY i JÓZEFA STERCUŁA Z RODZINĄ) 
        1800  – +TADEUSZ DOROSZ (3r. śm.) ++ RODZCÓW 

 
WTOREK –17.11. 

        700  O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  dla JOANNY i SŁAWOMIRA z ok.  

              ślubu 
      1800 – ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ŚRODA- 18. 11.  

       700  – +BARBARA DZIADUŚ (int. od HALINY i WŁADYSŁAWA GNIEWEK Z RODZINĄ 
18.00    oże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  

dla ANNY i ANDRZEJA z ok. urodzin 
2. LINA HŁASKO +WITOLD +JANINA +TADEUSZ KRUK +JACEK PINKOWSKI 
3. ŻBIETA PRUSAK (int. od siostry Jadwigi z Zawoi) 
4. +ZOFIA KOZIŃSKA (int. od Róż Różańcowych) 

5.  
 

CZWARTEK  – 19.11. 

       700  – + Barbara Dziaduś - int. od JADWIGI i EMILA WILK - JURASZEK Z RODZINĄ) 
       1800 – +STANISŁAW KUŹNIAR +DOROTA KUŹNIAR ++RODZICÓW i ++RODZEŃSTWO Z OBU STRON 

 

PIĄTEK –20.11 

    700  – ZOFIA GASIŃSKA (int. od ucz. Pogrzebu) 

  18 – +ZOFIA +JAN +EDWARD ++RODZICE 

 SOBOTA –21.11. 

    700  – +KAZIMIERZ KACZMAREK (int. od ucz. pogrzebu) 
   1800 – ++ Z RODZINY JĘDRZEJCZYK i WAWIEL +WIKTORIA WAWIEL +GRZEGORZ JĘDRZEJCZYK ++Z                     

              RODZINY Z OBU STRON 

 
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA  22.11 

     730  – + Z RODZINY WITCZAK +EUGENIUSZ +GABRIELA +LEON +SZYMON  

 
     RODZINY GOCYŁÓW +ANTONI +STANISŁAWA +ZYGMUNT +MARIA +EWA ++SZWAGRÓW +JAN CYGAN 
      900– +KORNELA BŁASZCZAK (28r. śm.) +MIROSŁAWA +JAKUB 
    1030 ++RODZICÓW +KAROLINA +MICHAŁ +HENRYK +JAN +SIOSTRA ADELA +MARIA +MACIEJ ++ Z         

            POMIOTŁO i GŁOWACKICH 

    1030+BARBARA +KAROL +JERZY POMIOTŁO 
    1200 –+KATARZYNA +WŁADYSŁAW +MARIAN +EUGENIUSZ KOŁODZIEJCZYK 
   1800 – +KATARZYNA STASZAK (3r. śm.) +ALEKSANDER STASZAK 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

15.11.2020r. 

1. Dziś Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża 
Franciszka. Papież zwraca uwagę Kościoła i świata nie tylko na 
pomoc materialną ubogim, ale przede wszystkim na spotkanie z 

drugim człowiekiem i przypomnienie o jego godności.  
2. Jutro, 16 listopada, po Mszy św. wieczornej nowenna do 

św. Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej 
modlitwy.  
3. We wtorek, 17 listopada o godz. 17:30 różaniec do 

Siedmiu Boleści NMP. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej 
modlitwy. 

4. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. 
Mikołaja przez naszą parafię. Od przyszłej niedzieli, 22 listopada, w 
kościele parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, 

maskotki, zabawki, przybory szkolne. Bardzo prosimy o nowe 
rzeczy lub takie, które nie noszą śladów zużycia. Również dzisiaj po 

Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na pomoc św. Mikołajowi. 
Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 

5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 
18.00, a po niej Msza św. wieczorna. W czwartek o godzinie 17.00 

– Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
adoracja którą kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie 

adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. W tym dniu 
szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i o 
nowe i święte powołania, również z naszej parafii. 

6. Msze św. w niedzielę o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 
18:00. W dni powszednie o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź 
Św. codziennie przed każdą Mszą św. Zapraszamy. 

Przypominam, że w dni powszednie codziennie przed Mszą św. 
wieczorną o godz. 17:30 w kościele odmawiamy wspólnie różaniec. 

W niedzielę modlitwa różańcowa o godz. 8:30. Bardzo proszę Róże 
Różańcowe by kontynuować tę modlitwę. W każdą niedzielę o 
godz. 7:00 modlimy się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz 
rezerwowania intencji na przyszły rok. Można to uczynić w zakrystii 

po każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

8. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji 

ORGANISTY w naszej parafii. 

9. W zakrystii można otrzymać koronkę do św. Jana Pawła 
II i instrukcję do jej indywidualnego odmawiania. 

Zachęcam do tej formy modlitwy. 

10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie 
można nabyć różne artykuły, między innymi kalendarz 

parafialny na 2021 rok w cenie 10 zł. Dochód ze 
sprzedaży kalendarzy przeznaczony będzie na 
potrzeby parafialnych ferii zimowych dla dzieci. 

11. W minioną niedzielę, drugą miesiąca, na tace 
przeznaczoną na potrzeby remontowe w naszej parafii 

zebraliśmy 2046zł. „Bóg zapłać” serdeczne za złożone 
ofiary. . 
12. 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.  

13. Decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza nowym 
wikariuszem w naszej parafii został mianowany Ks. 

Paweł Pęczuła. Serdecznie witamy Ks. Pawła w 
naszej parafii i jednocześnie życzymy wielu łask 

Bożych, oraz opieki Matki Bożej. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +MARIA ŚLUSARSKA +WALDEMAR KOWALEWSKI 

+ZOFIA DYMARCZUK +ZOFIA KOZIŃSKA. Wieczne 

odpoczywanie racz im dać Panie … 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

- wtorek; ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY; 

- środa; BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, ZAKONNICY; 

- piątek; ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, KAPŁANA; 

- sobota; OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY; 

 


