XXVIII Niedziela Zwykła "B"

1.W październiku zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji papieskiej:
aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo
życia mającego smak Ewangelii.

2.W dzisiejszą 2 niedziela miesiąca serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę w
intencji budowy kościoła oraz w intencji ofiarodawców i darczyńców. Dziękuję też za
kolektę inwestycyjną przeznaczoną na spłatę posadzki granitowej w prezbiterium oraz
na stopnie ołtarza, która w tym tygodniu zostanie położona do końca. Za wszystkie
składane ofiary oraz przelewy na konto parafialne składam z serca „Bóg zapłać”.

3.Dzisiaj pod hasłem: „Nie lękajcie się” obchodzimy XXI Dzień Papieski. Z tej okazji trwa
zbiórka ofiar do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia, które są
przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z biedniejszych rodzin,
aby w ten sposób budować „ żywy pomnik JP II”. Z tej okazji zapraszamy dzisiaj
na Koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu scholi "VOX CORDIS" na
Mszy św. o godz. 11.30 .

4.W środę, w 13. dzień miesiąca, ostatni w tym roku dzień fatimski. Zapraszam na
nabożeństwo fatimskie połączone z procesją światła dookoła kościoła ze świecami oraz
nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

5.W czwartek przypada Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w naszych modlitwach
pamiętajmy o nauczycielach i katechetach, którzy uczą nasze dzieci i młodzież
, a nade wszystko o nauczycielach i katechetce naszej szkoły nr 5.

6.We wszystkie niedziele przed Mszą św. o godz. 8.00 modlimy się wspólnie za
zmarłych polecanych w tzw. wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w
Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania.

7.W miesiącu październiku zapraszam na Różaniec, któremu przewodniczą w
wyznaczone dni tygodnia poszczególne grupy parafialne :
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-

poniedziałki - dzieci przygotowujące się do I Komunii św. z p. katechetką Justyną
wtorki - Różą
św. Rity
środy - Róża
Fatimska
czwartki - Róża
Miłosierdzia św. Faustyny
piątki - dzieci
przygotowujące się do I Komunii św. z p. katechetką Justyną
soboty - młodzież
przygotowująca się do Bierzmowania
· niedziele - dzieci przygotowujące się do I Komunii św. z p. katechetką Justyną

8.Do skrzynki ustawionej przy chrzcielnicy w małym kościele można składać karteczki z
wypisanymi imionami naszych zmarłych na
Mszy św. zbiorową
, która zostanie odprawimy 2 listopada o godz. 17.00 oraz karteczki z tzw.
wypominkami jednorazowymi
, które to karteczki odczytywane będą po każdej Mszy św. przez cały tydzień od 3 listopada.

9.W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można zamawiać, a także rezerwować in
tencje mszalne na rok 2022
.

10.Na stoliku pod chórem znajdują się czasopisma katolickie ( m. in. najnowszy numer W
Rodzinie i Pielgrzym ), które można zabrać do domu przy wyjściu z kościoła jako lekturę
na wolny czas.

11.Wszystkim jubilatom obchodzącym Jubileusze swoich ślubów oraz solenizantom i
jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. „Szczęść
Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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