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18.10. 2020 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 Niedziela Misyjna „Oto ja poślij mnie”  

Modlimy się za misjonarzy i w intencjach misyjnych Kościoła.  

 

Kolekta jest przeznaczona na misje. 

 
1. Tydzień Misyjny, który dzisiaj rozpoczęliśmy pod hasłem „Oto ja poślij mnie” 

niech będzie dla nas tygodniem solidarności duchowej i materialnej na rzecz 

misji całego Kościoła Powszechnego.  

 

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych dzisiaj o godz. 15.15., 

w tygodniu o godz. 17.15. oraz w piątek po Mszy św. szkolnej ok. godz.16.30.  

 

3. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

4. W piątek odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych o godz. 17.00. 

w Domu Parafialnym. 

 

Zbiórka elektro śmieci w naszej parafii odbędzie się we wtorek 20 października. 

Elektro śmieci składamy na placu probostwa od 9.00 do 11.00 i 15.00 do 16.30. 

 

Ks. abp Wiktor Skworc w swoim komunikacie z dnia 9.09.2020 napisał: „ Niech 

święto Podwyższenia Krzyża Św. uświadomi nam na nowo konieczność otoczenia 

troską krzyży przydrożnych, krzyży na cmentarzach, a także do wyeksponowania 

znaku naszego zbawienia w mieszkaniach i domach.” Na naszym cmentarzu są 

zabytkowe krzyże, które trzeba poddać renowacji i konserwacji. Szczegóły zostaną 

podane w późniejszym terminie.  

 

Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Prosimy o wcześniejsze 

przygotowanie grobów. Śmieci składamy tylko na wyznaczone miejsca. Zalecania za 

zmarłych można składać w przyszłą niedzielę w Domu Parafialnym i w zakrystii.  

 

 
„Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii na konto 
parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585 i za dzisiejsze ofiary przeznaczone na  

cele misyjne. 

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: „Pandemia odsiała przede wszystkim tych 

ludzi, którzy przychodzili do kościoła kulturowo, zwyczajowo, z rozpędu”. O   

budowaniu wspólnoty parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz 

najważniejszym wyzwaniu duszpasterskim mówi ks. Wiesław Kamiński,  Rozmowa z 

o. Dominikiem Jurczakiem o przyjmowaniu Komunii na rękę oraz przeroście formy 

nad treścią. 


