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 1. W poniedziałek 25 października o godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Ma-

ryi Królowej Pokoju. Nabożeństwa te będą odbywały się każdego 25 dnia mie-

siąca, jest to zobowiązanie wynikające z ustanowienia w naszej świątyni Ducho-

wej Gwiazdy na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.    

2. W czwartek obchodzimy Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 

natomiast w przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Uroczystość poświęcenia naszego 

kościoła.   

3. Pierwszego listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte 

w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30 i 18.00. Nie będzie Mszy 

Św. o godz. 11.00 i 12.30. Nabożeństwo na cmentarzu rozpocznie się procesją z wy-

pominkami o godz. 11.00, po której zostanie odprawiona Msza Św. w intencji na-

szych bliskich zmarłych. 

4. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za naszych drogich zmar-

łych, 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. 

5. W przyszłą niedzielę 31 października po Mszy Św. wieczornej w naszej parafii, na 

palcu kościelnym odbędzie się procesja z relikwiami świętych i świecami. W trakcie pro-

cesji odśpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych. Jest to dobra okazja by uczcić wszyst-

kich świętych, którzy nam nieustannie towarzyszą. Zapraszamy całe rodziny. Dzieci za-

chęcamy do przebrania się za anioły lub wybranego świętego. Na procesje prosimy o za-

branie ze sobą świec. 

6. W ostatnim czasie na nagłośnienie zostały złożone ofiary bezimienne 

w wysokości 800 zł., 300 zł., 2x 200 zł. i 100 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

7. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. Ryszarda Nowak lat 66 

Wieczny odpoczynek… 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


