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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 w naszym kościele 

podczas nabożeństw może przebywać jednocześnie 65 osób. Zostały także 

zawieszone do odwołania spotkania wszystkich duszpasterstw. 

 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość poświęcenia naszego kościoła,  

w środę natomiast Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  

 

3. Za tydzień 1-go listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. 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 odczytane w kościele 

przed każdą Mszą Św. Zachęcamy, aby w tym roku ze względu na epidemię  

w dniach 1 i 2 listopada ograniczyć do minimum odwiedziny swoich bliskich zmar-

łych na cmentarzu i rozłożyć je na czas oktawy.  

 

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. 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. 



 

6. We wrześniu w naszej parafii przeżywaliśmy podniosłe wydarzenie jakim była ad-

oracji Najświętszego Sakramentu w Monstrancji z Medjugorie. Ten głęboko duchowy 

czas zaowocował w nas pragnieniem, aby z okazji jubileuszu 25-lecia powstania pa-

rafii, we wrześniu 2021 roku, w naszym kościele powstała jedna z gwiazd na płaszczu 

Maryi Królowej Pokoju. Monstrancja przedstawiająca zarys Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, tulącej do serca eucharystycznego Jezusa. Symboliczne gwiazdy w tym 

płaszczu to kaplice, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa  

o pokój w społecznościach, w których żyjemy. Zostanie ona wykonana w pracowni 

Drapikowski Studio z Gdańska. Wstępny projekt znajduje się na banerze pod chórem. 

Zapraszamy do włączenia się w realizację tego dzieła. Ofiary na monstrancję można 

składać osobiście w kancelarii, w zakrystii lub poprzez konto bankowe, można także 

nabyć specjalną cegiełkę - osoby, wspólnoty, rodziny, firmy ... mogą na małej kar-

teczce napisać zawierzenie, prośbę, podziękowanie ..., która zostanie umieszczona 

we wnętrzu monstrancji w specjalnej tulejce i pozostanie tam na zawsze. Koszt takiej 

cegiełki wynosi 1000 zł. Wszystkich darczyńców otaczamy naszą modlitwą.  

7. Podziękowanie - składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodaw-

com za złożone produkty w czasie kwesty na klasztor i Jadłodajnie dla potrzebu-

jących. 

 

8. W minionym tygodniu na elewacje kościoła została złożona ofiara bezimienna  

w wysokości 400 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

9. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Zdzisław Stasiński lat 78. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


