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1. W kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami. W związku z 

rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz dbaniem o zdrowie swoje i osób 

będących obok nas, prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. Ze względu na nowe rozporządzenie władz państwowych od 17 października 

w naszym kościele podczas nabożeństw może przebywać jednocześnie 65 osób. 

Zostały także zawieszone do odwołania spotkania dzieci przygotowujących się do I 

Komunii Świętej oraz duszpasterstw w których biorą udział osoby niepełnoletnie. 

 

2. Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny. 

Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny, w którym w szczególny sposób obejmujemy naszą 

modlitwą wszystkich misjonarzy oraz tych, którym głoszą Dobrą Nowinę.  W czwar-

tek obchodzimy Uroczystość św. Jana Pawła II, zapraszamy na Mszę Św. z kazaniem 

o godz. 18.00. Ze względu na zakaz organizowania zgromadzeń nie będzie wspólnej 

procesji pod pomnik, zachęcamy wszystkich parafian, aby w tym dniu zapalić znicz 

przy pomniku Świętego Papieża. 

 

3. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek przeznaczoną na 

stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach 

materialnych. Na ten cel zebraliśmy 1710 zł. Wszystkim ofiarodawcom w 

imieniu młodzieży składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

4. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc październik: w 

dni powszednie po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedziele o godz. 

17.30. Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 17.00.  

 

5. Pragniemy poinformować, że w miesiącu październiku, kiedy po Mszy Św. 

odmawiamy Różaniec, środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

będziemy odprawiali przed Mszą Św., czyli o godz. 17.45. 



6. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za naszych drogich 

zmarłych, podczas tzw. wypominek. Wypominki przyjmujemy w zakrystii:  

– Jednorazowe – za które modlimy się na cmentarzu 1 listopada (w tym roku będą 

wyjątkowo odczytane w kościele przed każdą Mszą Św.) 

– Miesięczne – za które modlimy się w dni powszednie przez cały miesiąc listopad 

– Roczne – za które modlimy się przed Mszą Św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk. 

 

7. Za dwa tygodnie 1-go listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świę-

tych. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane jak w każdą niedzielę.  

Ze względu na wprowadzone obostrzenia nie będzie Mszy Św. na cmentarzu 

oraz procesji za zmarłych z wypominkami. Wypominki jednorazowe będą odczy-

tane w kościele przed każdą Mszą Św. 

 

8. W tym tygodniu brat Sylwester rozpocznie tradycyjną kwestę na klasztor i Jadło-

dajnię im. Bł. Rafała Chylińskiego. Ofiarować można wszystko, co nadaje się do 

przygotowania posiłków. Już dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim na-

szym Dobrodziejom za złożone produkty żywnościowe i ofiary.  

 

9. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Francisz-

kańskiego Zakonu Świeckich. Serdecznie zapraszamy. 

 

10. W minionym tygodniu na elewacje kościoła zostały złożone ofiara bezimienna w 

wysokości 2000 zł. oraz 100 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy składają ofiary do skarbonki na 

filarze przed ołtarzem Matki Bożej na kwiaty oraz zapalają świece wotywne. 

Jesteśmy wdzięczni za całoroczną troskę o piękno naszej świątyni.   

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


