
  

INTENCJE  MSZALNE 

XXVI NIEDZIELA  ZWYKŁA -30. 09. 

        7
30 

–  + Rozalia + Ludwik SADOWSCY 

       9
00 

–  + Genowefa + Marian JURZYNIEC ++ rodziny DYMEK 

      10
30 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

      12
00 

–  + Danuta WIETRZYCHOWSKA  9 r. śm.  

      18
00 

– + Zofia + Wiktor + Jerzy WALESZKIEWICZ 

 

PONIEDZIAŁEK –01.10. -Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

        7
00 

– + Elżbieta TOMCZYK- od Barbary i Stanisława Sadko z rodziną 
      18

00 
–  + Danuta PAWŁOWSKA  gr 

 

WTOREK –02.10.  

       7
00 

– + Mikołaj + Wiktoria KOWALCZUK + Jadwiga + Stanisław + Leszek  

                   KUJAWIAK ++  rodziny 

      18
00 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

 

ŚRODA –03.10. 

       7
00 

–+ Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):                       
             1.  + Edward w 1 r. śm. ++ rodzice +Maria +Edmund + Stanisława + Kazimerz 

                2.  + Stefan 40 r. śm. + Maria ++ rodzice z obu stron + Zenon + Adrian +Elżbieta  

                +Henryk 

                3. W int. Jasia w 2 r. urodzin o Boże błogosławieństwo zdrowie i potrzebne łaski 

                4. …………………………………………………………………………………. 

 

CZWARTEK –04.10. 

        7
00 

– W int. Łukasza i Darii z okazji ślubu 

      18
00 

–  + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

      18
00 

–  + Danuta SZATAN- od uczestników pogrzebu 

 

PIĄTEK –05.10. 

        7
00 

–
 
W int. Łukasza i Małgorzaty z okazji ślubu 

      18
00 

–  + Jadwiga w 10 r. śm. ++ rodziny 

      18
00 

–  + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

 

SOBOTA – 06. 10. 

        7
00 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

      18
00 

–  + Rudolf  SZPALA -od uczestników pogrzebu 

 

XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA -07. 10. 

        7
30 

–  + Jan w 7 r. śmierci Antonina MICHORCZYK ++ z rodziny 

       9
00 

–  + Stanisław +Olga TWOREK+ Jan +Stanisław +Tadeusz GRZYBOWSC 

      10
30 

– ++ Członkinie Żywego Różańca 

      12
00 

–  + Leokadia PIELASZKIEWICZ- od uczestników pogrzebu 

      18
00 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/XXVI Niedziela Zwykła  – 30.09.2018 r./ 

1. Przypominamy o zmianie godziny Mszy św. dla dzieci. Msza św. 
dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 10:30. O godz. 12:00 tzw. 
„SUMA”. Jest dodatkowy numer telefonu komórkowego na parafię 
607315341. Istniejący numer stacjonarny pozostaje i jest 
aktywny. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po każdej Mszy 
św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 
12:00 zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy Róże 
Różańcowe.  
2. Jutro /poniedziałek/ rozpoczyna się miesiąc październik. 
Tradycyjnie jest to 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 będą otrzymywały 
tzw. „pamiątki” za udział w nabożeństwie. Wszystkich naszych 
parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.  
3. W CZWARTEK, 4 października o godz. 19:00 spotkanie dla rodziców 
dzieci z klas drugich w salce  parafialnej. Spotkanie dotyczyć będzie 
Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców.  
4. W najbliższy piątek, pierwszy miesiąca, od godz. 17:30 Spowiedź św. 
pierwszo piątkowa. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych. 
5. Ks. Proboszcz będzie odwiedzał swoich chorych w pierwsze piątki a Ks. 
Tomasz w pierwsze soboty miesiąca. Najbliższe odwiedziny chorych  
w najbliższy piątek i sobotę.  
6. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Do sakramentu 
Spowiedzi św. można przystąpić codziennie przed Mszą św. poranną  
i wieczorną, w niedzielę w czasie każdej Mszy św. Przypominamy że w dni 
powszednie kościół jest otwarty pomiędzy Mszą św. poranną i wieczorną. 
Zapraszamy na chwilę modlitwy do kościoła. 
7. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,  
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy  wszystkich do wspólnej 
modlitwy. 
8. W czwartki o godzinie 17.30 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą zakończymy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. 
Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby  
w Kościele i nowe święte i liczne powołania. 
9. W czwartki o godz. 16:30 w salce katechetycznej spotkanie 
naszej scholi parafialnej. Zapraszamy dzieci w każdym wieku, 
chłopców, dziewczyny do udziału w naszej scholce i chwalenia 
Boga śpiewem. Natomiast zbiórka dla ministrantów i chętnych 
którzy chcą być ministrantami w sobotę o godz. 11:00. 
 

10. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 
11. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, 
Niedziela, czasopisma misyjne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze  
i wiele innych artykułów. 
12. Można rezerwować Msze św. na 2019 rok. Zapraszamy. 
13. Organizujemy pielgrzymkę do Barda Śląskiego 14 października br.  
Wyjazd o godz. 11:30. W programie Msza św. Droga Krzyżowa lub 
Różaniec i ognisko. Koszt 20 zł. Zapraszamy rodziny i wszystkich chętnych 
starszych i młodszych. 

Organizujemy wyjazd młodzieży na 
tzw. STADION MŁODYCH: włącz 
pełnię wiary jest to 12-godzinne 
spotkanie rekolekcyjne, które 
odbędzie się 6 października 2018 
r. na PGE Narodowym w 
Warszawie. Hasło spotkania brzmi: 
Młodzież, wiara i rozeznawanie 

powołania. Adresowane jest 
głównie do młodzieży, ale 
zaproszony jest każdy, kto czuje się 
młody i chce przez udział w 
spotkaniu oddać chwałę Panu Bogu. 
Swój udział zapowiadają także 
rodzice, którzy przyjadą wraz ze 
swoimi dziećmi.  Koszt udziału to 12 
zł plus dojazd busem ok. 115zł 
autokarem ok. 80zł. Chętnych 
proszę o zapisywanie się jak 
najszybciej w zakrystii kancelarii u 
nas księży.  
 

Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze Bałtyckie do 
Łeby. Oferta jest dla wszystkich starszych i młodszych ale 
bez dzieci czyli dla małżeństw. Termin 6 – 16 maja 2019r. 
Koszt 950 zł. Cena zawiera dojazd autokarem ze Stronia 
Śl., pobyt, trzy posiłki dziennie i ubezpieczenie. Ilość 
miejsc 50. Za symboliczną opłatą można na miejscu 
WYPOŻYCZAĆ ROWERY I KIJKI. Zapisy u Ks. Proboszcza 
do końca października 2018r. Zachęcamy do udziału. 


