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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła» – mówi Jezus do Bartymeusza  
w dzisiejszej Ewangelii. „Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” – 
komentuje ewangelista Marek. Również my, zgromadzeni w imieniu Jezusa na 
niedzielnej Eucharystii, chcemy doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. Ten 
sam Chrystus, który niegdyś przechodził przez Jerycho, jest obecny pośród nas, 
w swoim słowie i w eucharystycznym chlebie. Otwórzmy nasze serca na Jego 
przemieniające działanie. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam 
na nabożeństwa różańcowe które są odprawiane: 
- w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta 
- w niedzielę o godz. 17.15. 
W związku z nabożeństwami różańcowymi ponawiana jest inicjatywa modlitwy 
różańcowej Rodziców za Dzieci. Gorąco polecam to dzieło ogarniania dzieci 
swoich i całej Róży Różańcowej modlitwą różańcową, by pośród rozmaitych 
problemów i trudności dnia codziennego miały wsparcie nie tylko doczesne lecz 
i duchowe. Wszystkich chętnych /i dotychczas modlących się za dzieci/ 
serdecznie zapraszam po Mszy Świętej do zakrystii celem zapisania się do Róży 
Różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i w intencjach poleconych 
Jego orędownictwu a złożonych do puszki lub w zakrystii; o godz. 19.30 
spotkanie kandydatów do bierzmowania; 
- we czwartek święto Świętych Apostołów Judy Tadeusza i Szymona; 
- w piątek  po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, 
które są wyłożone w kruchcie kościoła.  
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na ten i przyszły rok. Można 
również zostawić intencje wypominkowe.  
   7. W związku z rozpoczętą w ubiegłą niedzielę fazą diecezjalną XVI Synodu 
Biskupów w kruchcie kościoła są wyłożone dla chętnych karty do udzielenia 
anonimowych odpowiedzi na pytania synodalne. Wypełnione można włożyć 
do urny wystawionej również w kruchcie lub zostawić w zakrystii. Szerzej na 
pytania tam zawarte będzie można porozmawiać w niedzielę 7 listopada po 
Mszy Świętej o godz. 10.00 z członkami grupy synodalnej w naszej parafii  
i księżmi. 
    



   8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   9. Wszystkim uczącym się, studiującym, pracującym życzę wspaniałego  
i radosnego tygodnia. Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach 
dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji 
chorych i pracowników służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia 
korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


