
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 26.10 DO 01.11.2020.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020.8:00 Do Bożej Opatrzności w intencji Ingeborgi Kowaczek z okazji 80.rocznicy urodzin.10:00 Za + ojca Norberta Dziedziochaw dniu urodzin.14:00 W intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania.15:15 Różaniec.

PONIEDZIAŁEK – 26.10.2020.17:30 Za + Jerzego Skorupę – od szwagrówki Rity Skorupy z rodziną.
WTOREK – 27.10.2020.8:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą odalszew pewnej intencji.
ŚRODA – 28.10.2020; św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów (święto).8:00 Za ++ rodziców Łucję i JerzegoWardęgów.
CZWARTEK – 29.10.2020.17:00 Adoracja.17:30 Za +męża AlojzegoNowaka.
PIĄTEK – 30.10.2020.17:30 Za + Huberta Gackęw dniu urodzin.
SOBOTA – 31.10.2020.8:00 Za ++ rodziców Klinik Łyczek.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.NIEDZIELA – 01.11.2020.8:00 Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Nowaków, Helenę i HenrykaMusiołów.10:00 Za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii: ks. LeonaUrbańskiego, ks. Zygfryda Pykę, ks. Gintera Kolendę orazpochodzących z Babic ks. Franciszka Paszka, ks. Alfonsa i AntoniegoKusków.14:00 W intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,personelumedycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.15:15 Nieszpory za zmarłych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj na Mszy św. o 14:00 udzielę naszej młodzieży sakramentu

bierzmowania.
2. Od soboty 24.10 obowiązuje limit osób w kościele (1 os. na 7m2), co daje

w naszym kościele: 45 osób + 5 osób na chórze. System liczenia w
niedziele będzie taki sam, jak na wiosnę: wchodząc zabieramy kartkę ze
stolika w przedsionku. Jeśli zabrakło kartek, tzn., że zabrakło miejsc. Po
Mszy św. kartki zostawiamy na ławkach.

3. Ze względu na zmniejszony limit uczestników Mszy św. od przyszłej
niedzieli wznawiamy transmisje Mszy św. o godz. 14:00 na parafialnym
kanale Youtube: https://youtu.be/dOz4COEnr-g

4. Przed nami ostatni tydzień października i nabożeństw różańcowych.
Dziękuję za prowadzenie modlitwy różańcowej diakonowi Markowi,
ministrantom, paniom organistkom za towarzyszenie oraz wszystkim
uczestniczącymw nabożeństwach. Dziś namodlitwę różańcową zapraszam
nagodz. 15:15, awciągu tygodniapoMszywieczornej lubo18:00.

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
święte w tym dniu w porządku niedzielnym: o 8:00, 10:00 i dodatkowa o
14:00.Natomiast o15:15Nieszpory za zmarłych z procesją na cmentarz.

6. Zarówno nasi biskupi, jak i przewodniczący Konferencji Episkopatu apelują,
by w czasie epidemii rozłożyć nawiedzenie grobów swoich bliskich na czas
przed i po 1. listopada – zwłaszcza na dużych cmentarzach zazwyczaj licznie
odwiedzanych.

7. Można już składaćwzakrystii kartki zwypominkami za zmarłych.
8. Są do nabycia znicze Caritaswcenie 3,00 zł.
9. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu pracowały panie:

Michalina Badura, Renata Kowaczek, Justyna Koźlik i Róża Chrubasik.
10. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnago. Jest tez nowy numer

dwumiesięcznika Misyjne Drogi.


