
 

 „Któ ż  jak Bó g” – niech żabrżmi jak najpiękniej! 

Ogłoszenia 

1.W przyszłą niedzielę różańce zostaną wręczone 
dzieciom z pozostałych klas -  3C i 3D SP 21.  

2.We wtorek i czwartek o godz. 19.00 zapraszamy 
kandydatów do bierzmowania na kolejne spotka-
nia formacyjne. Spotkania odbędą się zdalnie w 
wersji online. 

3.Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różań-
cowych.  

4.Ze względu na zaostrzającą się sytuację epide-
miologiczną, przypominamy i informujemy, że 
Komunię Św. można przyjmować na rękę lub do 
ust. Ponieważ Komunia św. na rękę powinna być 
udzielana odrębnie, dlatego prosimy, aby chętne 
osoby ustawiały się w procesji. Kapłan udziela 
Komunii św. na rękę przy figurze św. Michała 
Archanioła. Komunię św. przyjmujemy na lewą 
rękę, następnie bierzemy Ciało Pańskie prawą ręką 
i spożywamy stojąc przed kapłanem (nie odchodzi-
my bez spożycia Ciała Pańskiego). Komunia św. do 
ust udzielana jest osobom klęczącym na stopniu 
przed Ołtarzem lub tam stojącym. Przystępując do 
Komunii św. prosimy o zachowanie odległości 
między osobami. Starajmy się przyjmować Ciało 
Pańskie spokojnie i bez niepotrzebnego pośpiechu. 

5.Dziękujemy za ofiary złożone z racji obchodów 
XX Dnia Papieskiego na Żywy Pomnik JPII – ofiara 
wyniosła 4338 zł. 

6.Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej 
modlitwy w intencji bliskich zmarłych. Przez cały 
miesiąc będziemy modlić się w ich intencji w wy-
pominkach. W kościele wyłożone są kartki wypo-
minkowe.   

7.Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami w 
liturgii w naszym kościele może uczestniczyć do 
100 osób. Bardzo prosimy o zachowanie tego limi-
tu. 

8.Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obo-
wiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedzie-
le i święta nakazane. 

9.Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodo-
wo i wypełniają swoje obowiązki w dni powsze-
dnie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku 
uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta. 

10.Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w 
stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z po-
wodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w ko-
ściele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucha-
rystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświę-
cić odpowiednią ilość czasu na adorację euchary-
styczną. 

11.Jako duszpasterze zapewniamy że, przy wyko-
nywaniu posługi liturgicznej przestrzegamy rygo-
rów sanitarnych, na bieżąco dezynfekujemy dłonie 
przy sprawowaniu sakramentów, konfesjonały 
oraz inne miejsca sprawowania posługi duszpa-
sterskiej. Ponadto dwa razy w tygodniu dezynfeko-
wane są ławki w kościele. Spotkania w grupach 
duszpasterskich zawieszamy.  

Nowi Ministranci 
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 W niedzielę, 11 paź-
dziernika, podczas uroczy-
stej Mszy świętej, do grona 
ministrantów przez księdza 
Proboszcza zostali dołącze-
ni  i pobłogosławieni chłop-
cy: Michał, Wiktor, Miko-
łaj, Bartłomiej, Jakub i Ty-
moteusz. Przez rok przygo-
towywali się do służby przy 
ołtarzu. Uroczyste obrzęd 
przyjęcia nowych mini-
strantów, jest uwieńcze-
niem wielomiesięcznej for-

macji. Nowym ministrantom i lektorom życzymy radości z podjętej posługi 
przy Ołtarzu Pańskim, a wyrazy wdzięczności kierujemy do ich Rodziców. 

 Być ministrantem to zaszczyt, ale i zobowiązanie do tego by być dobrym 
synem, bratem, kolegą. Należy pamiętać by nie wstydzić się Jezusa. 

 Zapraszamy aby do nas dołączyć!  Chrystus zaprasza wszystkich, by stanęli 
przy Jego ołtarzu. Nie ma granicy wieku! 

 Dzieci przygotowujące się do 1. 
Komunii świętej podczas niedzielnej 

Mszy świętej, od swoich rodziców 
otrzymały różańce. Pobłogosławił je 
ks. Proboszcz Michał Bator. W pierw-

szej części homilii skierowanej do 
dzieci, Ks. Proboszcz pokazał dlacze-
go modlitwa różańcowa jest ważna w 

życiu nie tylko osób starszych, ale 
każdego wierzącego. Różaniec może 
być naszym łańcuchem, po którym 

wspinamy się do nieba. Dobrze jest go 
mieć zawsze przy sobie – dlatego, np. 

siostry zakonne mają go jako element 

swojego stroju, żeby nie zapomnieć, 
że swoją modlitwą mogą pomagać 
innym wspiąć się do Boga – zachęcił 

kaznodzieja. 

Mój różaniec 
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Poniedziałek  

630  Za dusze czyśćcowe 

 †Mieczysława Skiba 

1800  † Maria Midura (greg) 

 † Jan Chudzik (greg) 

 †Stanisława, Zbigniew Leśko 

 †Olga 

 † Piotr Budziński (poza parafią) 

Wtorek 

630 †Jan Białek 

 †Mieczysława Skiba 

 †Jan Chudzik (greg) 

 W intencji Jolanty z okazji urodzin 

1800†Maria Midura (greg) 

 †Teresa Magdoń 

 W int. Jasia - 7 urodziny   

 †Piotr Budziński (poza parafią) 

Środa 

630 †Mieczysława Skiba  

 † Jan Chudzik (greg) 

 W int. Wojtka - dziękczynna   

1800  †Maria Midura (greg) 

 †Henryka Dodolak 

 †Rodziców Józefę, Franciszka i Władysław  

 W int. Wiesława o uzdrowienie z nałogów; 
o nawrócenie 

 †Piotr Budziński (poza parafią) 

Czwartek  

630 †Mieczysława Skiba 

 †Bogusława Wójcikiewicz 

 †Jan Chudzik (greg)  

1800  †Maria Midura (greg) 

 †Kazimiera Kisała 

 †Franciszek Jakubek  

 †Piotr Budziński (poza parafią) 

Piątek  

630 †Jan Chudzik (greg)  

 †Mieczysława Skiba 

 †Bogusława Wójcikiewicz   

1800 †Maria Midura (greg) 

 †Franciszek Jakubek 

 †Roman, Kazimierz Kliś 

 †Piotr Budziński (poza parafią) 

Sobota 

630 †Jan Chudzik (greg) 

 † Mieczysława Skiba 

 †Bogusława Wójcikiewicz  

1800†Maria Midura (greg) 

 † Wanda i Marian 

 †Piotr Budziński (poza parafią) 

Niedziela 

700 Za parafian 

900 †Julia i Julian  

 †Katarzyna, Jan, Adam 

1030  W int. Klemensa - 30 urodziny oraz 
†Danuta   

1200 †Kazimierz - 10 r. śm. i † Tadeusz 

 †Jan Chudzik (greg)  

1700† Maria Midura (greg)   

 †Piotr Budziński (poza parafią) 

1830 W int. Katarzyny i Dawida - 12 r. ślubu  

Intencje Mszalne 

19 - 25 X 2020 r. 

  Zwracając się do Rodziców i Opiekunów kaznodzieja 

zachęcał, do podjęcia zaproszenia, które wysłał nam Bóg, 

zaproszenia do bycia blisko Niego. Boża miłość jest nie-

skończona, a przesłanie Ewangelii nie jest ani skompliko-

wane ani trudne. Bóg pragnie wydać dla nas wspaniałą 

ucztę. Starajmy się więc o to, aby sala była wypełniona 

po brzegi – zachęcał. Wszyscy jesteśmy zaproszeni: źli i 

dobrzy, a kolejność jest nieprzypadkowa, na Eucharystię. 

 Po homilii Ks. Proboszcz pobłogosławił różańce, a 

rodzicie wręczyli je swoim dzieciom. Rodzicom i Opie-

kunom dzieciom przygotowującym się do 1. Komunii 

świętej bardzo dziękujemy za obecność na niedzielnej Mszy św. i życzymy 

dobrego czasu przygotowań oraz 

Bożego błogosławieństwa w tru-

dzie wychowania. 

 

 „Oto ja, poślij mnie” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, zwane-

go popularnie Niedzielą Misyjną. Będzie on świętowany w Kościele powszechnym 

18 października. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny.  

 Najważniejszym celem świętowania jest za-

noszenie do Boga modlitwy, aby Królestwo Jezu-

sa rozszerzało się na cały świat, po drugie, aby 

dzieło misyjne Kościoła było poznane, trzecim 

celem jest ożywienie ducha misyjnego zarówno 

wśród duchowieństwa, jak i ludzi świeckich, 

czwarty cel to umożliwienie lepszego poznania 

działalności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 

Wiary i życia jego założycielki Pauliny Jaricot, 

której beatyfikacji z niecierpliwością oczekujemy, 

piąty cel to materialne wsparcie misji.  

 Jak rodzi się misjonarz? Moje rozeznawanie powołania 

misyjnego rozpoczęło się jakieś 4,5 roku temu” – wspomi-

na o. Piotr Mpiima Dąbek OFMConv, misjonarz pracujący 

w Ugandzie. Jak w jego sercu “narodził się” misjonarz? To 

był wrzesień 2013 r, kiedy podczas osobistych rekolekcji 

rozważałem Słowo Boże. Trafiłem wówczas na fragment opisujący powołanie Abraha-

ma. Na te szczególne słowa, które powiedział do niego Pan: „Wyjdź z twojej ziemi ro-

dzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę (Rdz. 12, 1). To zdanie nie dawało 

mi spokoju i towarzyszyło przez kolejne dni. Pytałem Pana, jak je rozeznać, dzieliłem 

się też tym doświadczeniem z moim kierownikiem duchowym. W sercu pojawiała się 

myśl, przynaglenie, by wyjść, wyjechać z kraju, w którym żyję. Wziąłem te słowa bar-

dzo mocno do siebie, bo przecież raz już wyszedłem z domu mojego ojca, z domu ro-

dzinnego, kiedy podjąłem decyzję o wstąpieniu do zakonu.” – wspomina o. Piotr. 

Tydzień misyjny 


