
1. Dzisiejszą Niedzielą Misyjną rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele, w sposób szczególny chcemy w 

tych dniach polecać misyjne dzieło Kościoła, aby Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie docierała do każdego 

człowieka i wszystkich miejsc świata. Dziękuję za ofiary złożone na tacę, które będą przeznaczona na misje.   

2. 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. 

3. W środę podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 polecać będziemy Bogu intencje za wstawiennictwem Matki 

Niebieskiej i Jej gorliwego czciciela – Jana Pawła II;  

4. W piątek święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego 

Sakramentu do godz. 19.30. 

5. Dzisiaj rodzice, którzy podjęli modlitwę różańcową za dzieci będą mogli odbierać w zakrystii tajemnice  

różańcowe im przynależne.  

6. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Joanny 

Beretty Molli w szczególny sposób polecając mamy oczekujące i wychowujące dzieci. W tym dniu, z racji 

ostatniej niedzieli miesiąca, ofiary będą zbierane na tacę inwestycyjną i przeznaczone na spłatę zobowiązań 

finansowych zaciągniętych przez parafię. 

7. We wtorek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która po zakończeniu 

ziemskiej pielgrzymki dostąpiła zbawienia; Msze Święte wg porządku niedzielnego; o godz. 12.00 procesja 

żałobna po nowym cmentarzu w Kiełpinie, a po niej o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta w 

intencji wszystkich wiernych zmarłych bliskich naszemu sercu. 

8. W środę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; Msze Święte będą odprawione o godz. 

9.00 i o godz. 18.00 w intencjach wypominkowych; po Mszy Świętej nabożeństwo żałobne z odczytaniem 

intencji wypominkowych;  

9. W kruchcie na stoliku wyłożone są kartki, na których można wpisywać imiona osób polecanych Bogu 

w modlitwie wypominkowej.  W ich intencji modlić się będziemy  1 i 2 listopada oraz w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Intencje wypominkowe przyjmowane są w 

zakrystii.  

10. W naszej parafii powstaje grupa młodzieżowa. Jeśli jesteś nastolatkiem i chcesz spędzić fajnie czas, poznać 

nowe osoby, posłuchać czegoś inspirującego, wspólnie się pomodlić i oczywiście w tym wszystkim poznać 

ŻYWEGO BOGA to przyjdź na spotkania grupy młodzieżowej, które odbędzie się w poniedziałek o godzinie 

19.00 w salce św. Jana Pawła II. 

11. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na ten i przyszły rok. 

12. Od 1 stycznia przyszłego roku ulega zmianie porządek niedzielnych Mszy  Świętych, któr e będą 

odprawiane w następującym porządku: o godz. 8.00; 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30 (Msza święta zbiorowa 

z udzielaniem Chrztu świętego) i o godz. 18.00 (dla młodzieży).  

Msze Święte zbiorowe o godz. 12.30 będą sprawowane: 

 w 1. niedzielę miesiąca przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Rodzin, 

 w 2. niedzielę miesiąca przez wstawiennictwo bł. Carlo Acutisa, 

 w 3. niedzielę miesiąca przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, 

 w 4. niedzielę miesiąca przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molli. 

13. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa oraz naszej gazetki parafialnej.  

14. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z darem modlitwy.  


