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28 niedziela w ciągu roku 

1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień 

Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października w dzień powołania Świętego Jana 

Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża 

Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na 

wytyczonej przez niego drodze. 

2. Dzisiaj swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie 

nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, 

głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są 

stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Zbiórka 

przy drzwiach do puszek. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z 

Nabożeństwem Różańcowym. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji 

Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a 

przede wszystkim gorącą modlitwą. Podczas Nabożeństwa Różańcowego 

polecamy Panu Bogu nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich 

pracowników oświaty z naszej parafii.  

4. W piątek o godz. 1730  wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka 

do Miłosierdzia Bożego. 

5. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. 

Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec 

we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Nabożeństwa 

różańcowe w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 1800, a w niedzielę o godz. 

1800 różaniec, a po nim Msza Święta. 

6. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejsza niedzielę na cele gospodarcze 

parafii. 

7. Kandydatów na ministrantów czyli chłopców z klasy IV zapraszamy na 

spotkanie w każdą środę o godz. 1400 w kościele, a ministrantów starszych w 

każdą sobotę o godz. 1100 na plebanię.  
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8. Zapraszamy dziewczynki do scholii, próba w sobotę o godz. 1600 na 

plebanii. 

9. Nadal trwa epidemia, a jej końca na razie nie widać. Coraz więcej 

zakażonych. Dlatego przypominamy, że podczas liturgii wewnątrz kościołów 

obowiązuje noszenie masek ochronnych. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko 

osoby sprawujące liturgię oraz ci, którzy nie mogą nosić masek ze względów 

zdrowotnych. Na zewnątrz nadal obowiązuje zachowanie odpowiedniego 

dystansu. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do kościoła. Uprzejmie 

prosimy, by dostosować się do powyższych zasad, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia RP. W razie kontroli organów do tego upoważnionych, 

niestosowanie obowiązującego prawa może skutkować nałożeniem mandatu. 

Miejmy na względzie  zdrowie swoje i innych. Dziękujemy za zrozumienie. 

10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Szkolnej za kwiaty i porządki w 

kościele i wokół kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy 

Wiejskiej.  

11. Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody 

ducha.  

12. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Krystynę Puzio, 

Eleonorę Czerepak i Teresę Sąsiadek.  Wieczny odpoczynek… 


