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DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2013
1. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe.
Zachęcam do udziału w Mszy Świętej i połączonej z Różańcem odprawianym w naszym
kościele codziennie o godzinie 16.30. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o
odmawianie różańca w domach. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w
poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice
światła. Przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które
przypada już jutro, 7 października, ale ze względu na to że jest to uroczystość odpustowa w
naszej parafii, przeniesione jest na dzień dzisiejszy. Po sumie odmówimy Różaniec i odprawimy
procesję eucharystyczną w kościele. W sposób szczególny do modlitwy Różańcowej w kościele
zapraszamy młodzież przygotowująca się do Bierzmowania i dzieci do I Komunii Św.  Składam
serdeczne Bóg zapłać ks. Józefowi Łupińskiemu za wygłoszone do nas z okazji odpustu Słowo
Boże. 
2. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Przynagleni darem Bożej
miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Dziś w całej Polsce prowadzona jest kwesta do
puszek na Caritas, a w tym roku szczególnie na pomoc dla Syrii. 
3. W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy obchodzić Dzień Papieski, który na trwałe
wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i
obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu
Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania
papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji
i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z
ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę specjalną zbiórkę w
przyszłą niedzielę.
4. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu w  kopertach na ołtarz
i lektorium w wysokości 790 zł. /31200/ Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę na
remont schodów na chór w wysokości 2410 zł / 6085zł/. Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku
przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony.  
5. Pan Kościelny w tym tygodniu będzie kontynuował coroczna kwestę. Takiej zbiórki nie było
już 2 lata. Jak wiemy parafia nie płaci kościelnemu pensji, a wynagrodzeniem dla niego są
ofiary składane z okazji chrztów, ślubów, pogrzebów i ta zbiórka organizowana raz w roku.
Starajmy się za tę pracę tu w kościele sowicie go wynagrodzić. W poniedziałek Żachy Pawły i
Daniłowo Parcele, a po różańcu Smolechy., we wtorek Dąbrowa i Kalinowo Parcel. Kto nie był
obecny w czasie zbiórki, a chce wesprzeć pana kościelnego, może to uczynić z zakrystii. 
6. W zakrystii są do nabycia Kalendarze rolników po 25 zł i kalendarze ścienne po 3 zł, oraz
płyty z nagraniem naszych uroczystości konsekracji ołtarza. Koszt płyty 30 zł 
7. Jak zapewne zauważyliśmy wkoło kościoła jest układany polbruk na chodniku procesyjnym.
Proszę o ostrożność na placu kościoła.  Dlatego dziś procesja odpustowa w kościele. 
8. Nabożeństwa żałobne i Msze Święte w tym tygodniu:
 Poniedziałek 
godzina 07.00. Nab. Żał. + Jana Hana, Mieczysława Sokołowskiego, Tadeusza Ziemaka.   
godzina 07.00. O  zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski w rodzinie Litwów z Jasienicy.  
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godzina 16.30. + Tadeusza i Teresę Jabłonków i ich rodziców.  
 wtorek        
godzina 07.00.  Nab. Żał. + Krzysztofa w 4 r. śm. i Ireneusza Jabłonków.   
godzina 16.30.  Nab. Żał.+ Helenę Kępistą w 21 r. śm. + Wincentego Kępistego.   
godzina 16.30. + Wiesławę Litwa w 6 m. od śmierci.  
 Środa 
godzina 07.00.  Nab. Żał. + Cezarego w 20 r. śm. Mieczysława, Jerzego, Jolantę, + z c. r.
Krasińskich.    
godzina 07.00.  + Kazimierza Hana od kolegi Tadeusza Wardaszki.   
godzina 16.30.  + Janinę Tymińską od r. Królów zamiast wieńca pogrzebowego.  
godzina 16.30.  Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w 30 dzień od śmierci + Czesława
Jastrzębskiego. 
 Czwartek 
godzina 07.00. + Zofię i Józefa Judaszów, + z c. r. Judaszów i Staniaszków
godzina 07.00. + Janinę i Franciszka Skoniecznych od chrześniaka Andrzeja Kalaty. 
godzina 16.30. Nab. Żał.+ Janinę Tymińską od K. R. z Kowalówki. 
godzina 16.30.  Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w 30 dzień od śmierci + Stanisławy
Zagroba. 
 Piątek   
godzina 07.00. Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w 30 dzień od śmierci + Stanisława
Zygmunta Kietlińskiego. 
godzina 07.00. +Weronikę i Franciszka Brzózków, + z c. r. Subdów.  
godzina 16.30. + Stanisława  Meliona w 7 r. śm.  
godzina 16.30.  Nab. Żał.  od K. R. z Daniłowa Parceli + Janinę Skonieczną. 
 Sobota 
godzina 07.00. Nab. Żał. + Edwarda Han.  
godzina 16.30.  + Stanisława Wszołkowskiego w 6 m. od śmierci od córki Magdaleny z rodziną. 

godzina 16.30. O  zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski w rodzinie Żyłków z Kalinowa 
 Niedziela    
godzina 9.00. + Jerzego Pamrów i rodziców z obojga stron.    
godzina 9.00. + Józefę Żach od K. R. z Żachy Pawły.   
godzina 11.30. + Mariannę i Jana Staniaszków.   
godzina 11.30. + Jadwigę Żach od K. R. z Żachy Pawły.   
godzina 17.00.  + Stanisława Dębek w 3 r. śm. + Leszka i za + z c. r. Dębków. 
godzina 17.00. + Edwarda Kacprzaka w 11 r. śm.
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