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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. 

 

2. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Papieski. Z tej okazji, po Mszach Św. 

przed kościołem przeprowadzamy zbiórkę ofiar do puszek. Ofiary te 

przeznaczone będą na stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w 

trudnych warunkach materialnych. W ten sposób chcemy budować „żywy 

pomnik” pontyfikatu Jana Pawła II. 

 

3. W środę podczas Mszy Św. wieczornej będziemy modlili się w intencji Ojca 

Edwarda z okazji jego imienin, natomiast po Mszy w. odprawimy ostatnie w tym roku 

Nabożeństwo Fatimskie, które nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie.  

Nabożeństwo to ma charakter wynagradzający  i jest odpowiedzią na dwa wezwania 

Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Serdecznie  

zapraszamy. Z racji Nabożeństwa Fatimskiego Różaniec dla dorosłych będzie  

odmówiony po Mszy Św. o godz. 18.00 podczas procesji fatimskiej.  

 

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 

– 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. 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. 

 

7. W tym tygodniu brat Sylwester rozpocznie tradycyjną kwestę na klasztor i  

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

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

naszym Dobrodziejom za złożone produkty żywnościowe i ofiary.  

 

8. W czwartek 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zapraszamy 

nauczycieli i pracowników oświaty na Mszę Św. o godz. 18.00. 

 

9. W niedzielę 17 października przypada 50. rocznica beatyfikacji o. Maksymiliana 

Marii Kolbego. Tego dnia w naszym kościele o godzinie 17:00 odbędzie się z tej 

okazji nabożeństwo do św. Maksymiliana, o 17:30 modlić się będziemy na różańcu 

wspominając tego Świętego a o 18:00 będzie sprawowana Msza św. w intencji 

dziękczynnej za wyniesienie do chwały ołtarzy założyciela Rycerstwa Niepokalanej. 

Zapraszamy wszystkich, szczególnie czcicieli św. Maksymiliana i tych, którzy są 

rycerzami Niepokalanej. 

 

10. W ostatnim czasie na utrzymanie Jadłodajni im. Bł. Rafała Chylińskiego  

została złożona ofiara bezimienna w wysokości 700 zł. Ofiarodawcy serdecznie 

dziękujemy. 

 

11. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Józef Chojnacki lat 84 i Maria Brzykcy lat 

75  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


