
31.10.21 NIEDZIELA
1Krl 8,2223.2730; Ps 84; 

1Kor 3,9b11.1617; J 4,1924
„….NIECH KAŻDY JEDNAK 

BACZY A TO JAK BUDUJE….”

1.11.21 PONIEDZIAŁEK
Ap 7,24.914; Ps 24; 1J 3,13; 

Mt 5,112a
„POTEM UJRZAŁEM WIELKI 
TŁUM, KTÓREGO NIKT NIE 

MÓGŁ POLICZYĆ…”

2.11.21 WTOREK
Hi 19,1.2327a; Ps 27; 

1Kor 15,2024a.2528; ŁK 
23,4446.50.5253;24,16

„W CHRYSTUSIE WSZYSCY 
BĘDĄ OŻYWIENI”

3.11.21 ŚRODA
Rz 13,810; Ps 112; Łk 14,2533

„MIŁOSIERNEMU PAN BÓG 
BŁOGOSŁAWI” 

4.11.21 CZWARTEK
Rz 14,712; Ps 27; Łk 15,110
„W KRAINIE ŻYCIA UJRZĘ 

DOBROĆ BOGA”

5.11.21 PIĄTEK
Rz 15,1421; Ps 98; Łk 16,18
„ŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ 

NOWĄ”

6.11.21 SOBOTA
Rz 16,39.16.2227; Ps 145; Łk 

16,915
„BĘDĘ CIĘ WIELBIŁ, BOŻE 

MÓJ I KRÓLU”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Poczułem w tym momencie 
taką miłość Bożą, że jestem 
synem królewskim, 
umiłowanym dzieckiem 
Bożym! Bóg mnie ukochał 
podobnie jak swojego syna!” 
Później podczas Adoracji 
w rozważaniach padły słowa: 
„Czy ja potrafię być wdzięczny 
za to co mam?”  Po Adoracji 
nie chcąc tracić ducha 
i atmosfery tego czasu, 
rozmawiałem z siostrą 
Karoliną o naszych wspólnych 
odczuciach z tego 
błogosławionego wydarzenia. 
Mimo, że były to późne 
wieczorne godziny, to 
rozmawiało nam się świetnie 
i ani się nie obejrzałem, a było 
już grubo po Północy.

Niedziela to ostatni 
dzień Rekolekcji u Sióstr 
FMM. Po ostatniej konferencji 
księdza Krzysztofa przyszedł 
czas na dzielenie się swoimi 
refleksjami na temat tego 
spotkania. Mimo, że było nas 
około 25 osób i pewnie różni 
nas wiele, to słuchając tego, co 
mówi każdy z uczestników 
rekolekcji z chęcią 
podpisałbym się pod każdą 
z wypowiedzi. Jak widać są 
różne drogi do Pana, ale suma 
summarum i tak gdzieś się 
myślami razem się 
spotykamy! 

Po niedzielnej 
Eucharystii udało mi się 
porozmawiać z Siostrą Kasią, 

Pokój i Dobro cz.2!.....................1
"Bo inaczej czegóż dokonają Ci, 
co przyjmują chrzest za 
zmarłych?"...................................2
Intencje mszalne................3
Ogłoszenia duszpasterskie.......... 4

postulantką pochodzącą  
z Lublina. Opowiedziała nieco 
o historii swojego powołania, 
która była dość zawiła. Ponadto 
udało nam się znaleźć wspólne 
tematy, więc rozmowa trwała 
w najlepsze. Siostra Kasia swoją 
otwartością, uśmiechem 
i radością tak mnie uraczyła, że 
pisząc to świadectwo, nadal 
udziela mi się jej energia 
i instynktownie pojawia mi się 
uśmiech na twarzy :) Po obiedzie 
nadszedł najtrudniejszy moment 
rekolekcji czyli zakończenie 
i powrót do naszych domów. 
Mimo tego, że były to 3 dni, to 
mam przypuszczenie graniczące 
z pewnością, że Pan dał mi 
dokładnie tyle czasu i niczego 
w nim nie zabrakło. Był zarówno 
czas na skupienie, modlitwę, jak 
i na luźniejsze rozmowy i nieco 
rozrywki. To był piękny czas, 
który przyniósł mi radość, 
pogodę ducha i miłość. Dziękuje 
Siostrom Sylwi, Dominice 
Karolinie, Kasi za te rekolekcje, 
za ich miłość, czas, 
zaangażowanie! Chciałbym 
kiedyś jeszcze do was wrócić, bo 
ta energia z rekolekcji 
towarzyszyła mi przez parę dni 
po ich zakończeniu!  Na samym 
końcu chciałbym wspomnieć, że 
w zgromadzeniu sióstr z znajdują 
się  33 kobiety, wspólnota 
istnieje od 18 maja 1990 roku. 
Gdyby kogoś zainteresowały 
świadectwa powołania Sióstr 
znajdują się one na stronie http://
www.fmm.opoka.org.pl/
Następne takie rekolekcje 
będa miały miejsce 
najprawdopodobniej na poczatku 
Grudnia. Siostry gorąco 
zapraszaja! Na sam koniec 
wspomnę, że  zawołanie "Pokój 
i Dobro" to zwiastun braterstwa 
i pokoju na wzór św. Franciszka, 
ponadto jest to powitanie sióstr 
Franciszkanek Misjonarek 
Maryi.  
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Piotr Kamiński

Pokój i Dobro cz.2!



„ B O  I N A C Z E J   C Z E G Ó Ż  D O K O N A J A C I  C O  P R Z Y J M U J Ą  
C H R Z E S T  Z A Z M A R Ł Y C H ? ”

W ciągu najbliższych dni 
przemierzymy sporą ilość 
kilometrów by uczestniczyć 
w dniach Wszystkich Świętych 
i Zadusznym. Jest to powrót do 
normalnosci w powrównaniu 
z ubiegłym rokiem, gdzie 
dosłownie w ostatniej chwili 
cmentarze zostały zamknięte. Ci 
z nas, którzy mieli blisko jeszcze 
późnym wieczorem wsiadali 
w samochód lub szli pieszo, aby 
postawić symboliczny znicz 
i pomodlić się w intencji 
zmarłych. W swoim artykule 
chciałem poruszyć następujacy 
temat: Czy rzeczywiście  
w ciągu roku pamiętamy 
o modlitwie za naszych 
zmarłych, którzy jej nieustannie 
potrzebują, czy tylko nasza 
pamięć o zmarłych polega na 
odwiedzeniu w ciągu tych paru 
dni cmentarzy, postawieniu 
symbolicznego znicza 
i uczestniczeniu w procesjach 
na nekropoliach? 
Zapraszam do lektury.
Zrozumiałym jest to, że przez  
obowiązki zarówno te 
zawodowe, rodzinne, czy 
logistyczne ciężko jest nam być 
np. co miesiąc na grobach 
wszystkich naszych bliskich 
zmarłych. Jednakże to nie 
zwalnia mnie, ani Ciebie Drogi 
Czytelniku, by o nich 
zapomnieć, pamiętajac o nich 
wyłącznie w tych kilku dniach. 
Często słyszałem zdanie, że 
zmarli żyją póki żyje nasza 
pamięć o nich. Jest w tym dużo 
racji. Jak możemy im pomóc, 
aby oglądali Boga twarzą 
w twarz? Pięknym zwyczajem 
są msze święte gregoriańskie, 
w których polecamy pamięć 
naszych zmarłych, oraz 
Różańce wypominkowe, gdzie 
za wstawiennictwem Maryi, 
naszej wspólnej Mamy błagamy 
za dusze naszych zmarłych 
znajdujących się w Czyśćcu. Oni 
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bardzo potrzebują choćby 
naszego westchnienia! 
Dlaczego? Sami z siebie nie 
mogą już nic zrobić. Muszą 
oczyścić się dogłębnie, by móc 
uczestniczyć w chwale Bożej. 
Kiedyś w jednej z Homilii 
słyszałem, że Bóg nie potępia 
dusz, które nie są w pełni 
oczyszczone ze swoich 
przewinień. To dusze patrzące na 
Majestat Boży, gdy Go zobaczą 
same z siebie uznają się za 
niegodne w byciu bliskości 
z Bogiem i udają się do Czyśćca.  
Nasze bliskie duszyczki czekają 
na nasze choćby najdrobniejsze 
ofiary w ich intencji, modlitwy, czy 
Eucharystie, które możemy 
przyjąć w ich intencji. Tutaj nie 
ma wymówek! Ani dla mnie, ani 
dla Ciebie, Droga Siostro i Bracie 
w wierze. Co w sytuacji, gdy 
żyjemy w przekonaniu, że 
pomogliśmy już naszym bliskim, 
czy wtedy mamy to z głowy? Nie 
do końca. W czyśćcu błąka się 
wiele dusz, szczególnie tych 
o których nikt już nie pamięta, czy 
zatwardziali grzesznicy, którzy nie 
zdążyli zmienić swojego 
postępowania. Oni też są ważni! 
Dlatego odmawiając Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, można 
polecać te dusze, o których 
wspomniałem, bo Miłosierdzie 
Boże jest niezgłębione i niepojęte 
dla naszego ludzkiego 
rozumowania! W dzienniczku 
świętej Siostry Faustyny 
Kowalskiej, można znaleźć wiele 
słów Jezusa, w których mowa, 
abyśmy wierzyli w jego 
miłosierdzie i odwoływali się do 
niego. Nie sposób nie wspomnieć 
o pięknym wizerunku Jezusa 
Chrystusa miłosiernego. Sam 
nasz Pan w słowach do świętej 
Siostry Faustyny mówi 
następująco: „Obiecuję, że 
dusza, która czcić będzie ten 
obraz, nie zginie. Obiecuję także, 
już tu na ziemi, zwycięstwo nad 

nieprzyjaciółmi, a szczególnie 
w godzinę śmierci. Ja sam 
bronić ją będę jako swej 
chwały”. To nie znaczy 
oczywiście, że mamy zuchwale 
wierzyć w Miłosierdzie Boże, nie 
przystępować do Sakramentów, 
nie pokutować  i jednać się 
z nim oraz innymi za popełnione 
przez nas zło. To jest grzech 
przeciw Duchowi Świętemu! 
Zachęcam do tej formy 
wspierania dusz zmarłych w ich 
drodze do nieba. Możemy co 
jakiś czas ofiarować Koronkę 
w intencjach bliskich, 
zapomnianych i pogubionych 
dusz. To nie trwa długo! Sam 
stawiam sobie pytanie Ile czasu 
marnuje  na różne błahe rzeczy 
zamiast oddać się modlitwie! 
Często w mojej głowie 
przewijają się zdania zrobię to 
później, teraz mi się nie chce, 
jestem śpiący  itd. Tymczasem 
w opozycji do tego stoją słowa 
naszego Rodaka św. Jana 
Pawła II „Czas ucieka wieczność 
czeka!” Co stoi na przeszkodzie 
bym już tutaj dbał o swój 
pozaziemski los?!
Gdy z powodu różnych 
obowiązków  nie jesteśmy 
w stanie odmówić Koronki o 15, 
to wystarczy Akt Strzelisty czyli 
krótka modlitwa, która składa się 
z jednego zdania, np.  Jezu 
Ufam Tobie, czy Jezu, Ty się 
Tym zajmij! Możemy te akty 
wypowiadać zwłaszcza, gdy 
w tej konkretnej chwili nie 
możemy odmówić dłuższej 
modlitwy . Podsumowujac 
miłosierdzie to troska otulona 
współczuciem w objęciach 
cichej, aktywnej i cichej 
obecnosci. Nie zmarnujmy 
zbliżajacego się czasu i trwajmy 
w modlitwie pamietajac o swoich 
bliskch. 

Piotr Kaminski



Intencja ewangelizacyjna: 
Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony 

był włączony w ewangelizację, 

gotowy do misji, poprzez świadectwo 

życia mającego smak Ewangelii.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC 

Październik

Żurawskiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Mariannę 
Sieńkowską.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Jabłońskiego i za rodziców z obu 
stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

6 listopada  pierwsza sobota 
miesiąca
7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla członkiń 
i członków Róż Różańcowych 
naszej parafii i ich rodzin.
7:00  W podziękowaniu Bogu 
Ojcu, przez Niepokalane Serce 
Maryi.
7:00  Intencja wynagradzająca za 
grzechy przeciw Niepokalanemu 
Sercu NMP.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Zofię i Franciszka, za zmarłych 
z rodziny Podgórskich, 
Pydyszewskich, Ziółkowskich 
i Smulczyńskich oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące.
18:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Romana 
Królikowskiego w 2. rocznicę 
śmierci i za jego rodziców.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

7 listopada  XXXII niedziela 
zwykła
6:30 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
9:00 + Za zmarłego męża 
Kazimierza Taranowskiego, syna 
Jarosława oraz zmarłych 
z rodziny.
10:30 + Za zmarłego Bronisława 
Wilemskiego w 12. rocznicę 
śmierci.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana Błażejczyka w 14. rocznicę 
śmierci i za Bronisławę 
Błażejczyk.
13:15 + Za zmarłą Łucję i Józefa 
Czubkowskich, za Łucję i Beatę 
Jancewicz, za Witolda 
Trochowskiego, Józefę Grzywacz, 
Małgorzatę Gleszczyńską i Pawła 
Skopa oraz Pawła Klimka.
13:15 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Annę i Stefana Grochowieckich 
oraz babcie i dziadków z obu 
stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
1 listopada  uroczystość 
Wszystkich Świętych 
(poniedziałek)
6:30 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:30 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
9:00 + Za zmarłych rodziców: 
Feliksę i Henryka Piotrowiczów, za 
Teresę Żubertowską i Marka 
Piotrowicza.
9:00 + Za zmarłą Halinę Sutarz 
w 30. dzień po pogrzebie.
10:30 + Za zmarłą Krystynę 
i Stanisława Megger oraz zmarłych 
z rodziny Megger i Wiśniewskich.
10:30 + Za zmarłego Kazimierza 
Błaszkiewicza w 10. rocznicę 
śmierci.
12:00 + Za zmarłą mamę Barbarę 
Gutkowską.
18:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem Świętej Siostry 
Faustyny, dla męża Marcina 
Poprawskiego w 2. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Urszulę i Ryszarda Rumińskich 
w rocznicę śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

2 listopada  wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych 
(wtorek)
7:00 + Za zmarłego Józefa 
i Juliannę Dreszler.
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłego męża 
Krzysztofa Żygadło w 2. rocznicę 
śmierci, za rodziców: Monikę 
i Aleksandra Żygadło oraz Gertrudę 
i Franciszka Stefańskich.
10:00 + Za zmarłą Teresę, Martę 

i Antoniego Wojnowskich, za 
Janinę i Bolesława Bielickich oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Za zmarłą Teresę 
Korowicką w rocznicę urodzin.
16:30 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
16:30 + Za zmarłych dziadków: 
Helenę i Wincentego Adamskich, za 
Teodora i Pelagię Lewko oraz 
Stanisława Adamskiego 
i Mirosława Lewko.
18:00 + Za zmarłego Arkadiusza 
Szechlickiego.
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

3 listopada  środa
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarła Leokadię 
Murawską w 4. miesiąc po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Wiktorię 
Majewską w 14. rocznicę śmierci, 
za Stanisława i Józefa oraz brata 
Bogusława.
18:00 + Za zmarłą Barbarę 
Gutkowską (Mszę św. zamówiła 
sąsiadka).
18:00 + Za zmarłego męża 
Ryszarda Fiałkowskiego w 1. 
rocznicę śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

4 listopada  czwartek
7:00  Podziękowanie Bogu Ojcu, 
przez Bolesne i Niepokalane Serce 
Matki Bożej, za dar życia 
z przeproszeniem za grzechy nasze 
i całego świata z prośbą o święte 
powołania kapłańskie.
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłych z rodziny 
Majewskich i Kusznieruków.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Jarmużewskiego, za Krystynę 
i Czesława Urbańskich, za Helenę 
i Jana Roznerskich, za Mariannę 
i Franciszka Urbańskich oraz Annę 
i Stanisława Maćkiewiczów.
18:00 + Za zmarłą Genowefę 
Gapską oraz Jutę i Waleriana 
Godlewskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

5 listopada  pierwszy piątek 
miesiąca
7:00  O Boże błogosławieństwo 
dla ks. Sławomira Głodzika z okazji 
imienin.
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłego Tadeusza Jana 



Ksiądz proboszcz: ks. kan.
 Marian Florek
502 601 557

1. Gertruda Gryc
zmarła 6 X 2004 r.
2. Jan Cieszewski
zmarł 18 X 2004 r.

3. Teresa Jakubowska
zmarła 26 X 2004 r.

4. Władysław Sobczyński
zmarł 29 X 2004 r.
5. Tadeusz Różycki
zmarł 15 XII 2005 r.
6. Stanisław Megger
zmarł 18 XII 2005 r.

7. Zdzisław Kazimierczak
zmarł 20 XII 2005 r.
8. Klara Sendlewska
zmarła 10 VIII 2006 r.

9. Janina Pesta
zmarła 13 VIII 2006 r.
10. Jan Markiewicz
zmarł 16 VIII 2006 r.
11. Taslifa Rymko

zmarła 21 VIII 2006 r.
12. Adam Chmielewski

zmarł 30 V 2007 r.
13. Roman Rychlewski

zmarł 7 VI 2007 r.
14. Małgorzata Śmiechowska

zmarł 10 VI 2007 r.
15. Henryk Zatoń

zmarł 10 VI 2007 r.
16. Stefan Mistelski
zmarł 11 VI 2007 r.

17. Alojzy Czarnomski
zmarł 23 III 2008 r.

18. Bernard Seroczyński
zmarł 9 IV 2008 r.

19. Stefania Marszałek
zmarła 14 IV 2008 r.

20. Kazimierz Łukjańczyk
zmarł 25 IV 2008 r.
21. Jan Hoffmann
zmarł 27 IV 2008 r.

22. Adam Rutkowski
zmarł 9 II 2009 r.

23. Edward Świniarski
zmarł 16 II 2009 r.

24. Lucyna Tomaszkiewicz
zmarła 24 II 2009 r.

25. Roman Szramka
zmarł 23 II 2009 r

26. Marianna Krawiecka Kwiatkowska
zmarła 19 I 2021 r.
27. Wanda Lemke
zmarła 20 I 2021 r.

28. Krzysztof Tomaszkiewicz
zmarł 23 I 2021 r.

29. Józef Kurkiewicz
zmarł 24 I 2021 r.

30. Felicja Kołecka
zmarła 27 I 2021 r.
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Sakrament Pojednania: 

w niedziele podczas każdej Mszy Św., 

w dni powszednie o 7.00 i o 17.30

Msze św. Niedziela i Święta:
6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00, 18.00

Dni powszednie:7.00, 18.00
Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 17.00  18.00, 
środa: 16.00  18.00

Numer Konta Parafii św. Brata Alberta w Iławie:
 PKO BP  15 1020 3583 0000 3302 0047 5186

Bóg zapłać za składane ofiary...

Str. 4 Druk: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

A D M I N I S T R ATO R E M    
K A P L I C Y 

P R Z E D P O G R Z E B O W E J
P R Z Y PA R A F I I  

Ś W.  B R ATA A L B E RTA
J E S T F I R M A „ K O R I M ”

8 : 0 0    1 8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 8 2 2 4 6

1 8 : 0 0    8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 9 4 8 3 3

k o m .  0  6 0 4  4 3 2  9 8 4

Księża wikariusze:

ks. Michał Budek

ks. Paweł Liszewski  668 038 310

Ofiarodawcy i dobroczyńcy parafii
budowy kościoła św. Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy 
Bogu podczas Mszy św.
w dniu  07. 11.  2021 r. o godzinie 07:301.Jutro, wraz z całym Kościołem 

powszechnym, będziemy 
przeżywać Uroczystość 
Wszystkich Świętych. 
Wspominamy w tym dniu, 
a zarazem modlimy się do tych, 
którzy  cieszą się wieczną chwałą 
w niebie. Prosimy ich o pomoc 
i wstawiennictwo przed Panem, 
abyśmy mogli wspólnie z nimi 
spotkać się w domu Ojca.  
Porządek Mszy św. w Uroczystość 
Wszystkich Świętych w tym roku 
będzie następujący: 6:30, 7:30, 
9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.   
Zachęcamy wszystkich do 
modlitwy za naszych bliskich 
zmarłych.
2.Tego dnia o godz. 14:00 
weźmiemy udział w procesji na 
cmentarzu przy ul. Ostródzkiej. Na 
cmentarzu przy ul. Piaskowej 
procesja odbędzie się o godz. 
15:00, natomiast na cmentarzu 
przy ul. Wyszyńskiego o godz. 
16:00. Pamiętajmy w tym dniu 
o uczestnictwie we Mszy św. 
i modlitwie w intencji naszych 
bliskich zmarłych. 
3.Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych – 2 listopada – 
przypomina nam, że dusza 
człowieka jest nieśmiertelna, 
a ciało zmartwychwstanie 
przemienione i uduchowione. 
Porządek Mszy św. w Dniu 
Zmarłych będzie świąteczny: 7:00, 
10:00, 16:30 i 18:00.
4.Wierni, którzy  od 1 do 8 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
listopada nabożnie odwiedzą 
cmentarz i przynajmniej w myśli 
pomodlą się za zmarłych, zyskują 
odpust zupełny dla zmarłych 
w czyśćcu cierpiących. Jest to odpust 
pod zwykłymi warunkami: spowiedź 
sakramentalna, Komunia św. oraz 
modlitwa w intencji Ojca Świętego.
5.Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią przez cały listopad 
w naszej świątyni będzie odprawiany 
o godz. 17:30 różaniec w intencji 
zmarłych, których polecicie modlitwom 
Kościoła. Będzie także odprawiana 
o godz. 18:00 zbiorowa Msza św. 
w intencji zmarłych, których polecicie 
w tej Mszy św. Kartki wypominkowe 
oraz na Mszę św. znajdują się na 
stoliku przy wyjściu z kościoła. 
Wypełnione kartki wypominkowe 
można składać w kancelarii 
parafialnej. Módlmy się przez cały 
listopad za naszych najbliższych 
zmarłych, bo w ten sposób nie tylko 
im się przysłużymy, ale i sobie 
niejedną łaskę u Boga wyjednamy.
6.Naszą modlitwę w pierwszy 
czwartek listopada podczas Mszy św. 
o godz. 18:00 i nabożeństwa 
ofiarujemy za powołanych do służby 
Bożej oraz o nowe i święte powołania. 
Grupa Modlitwy do Najdroższej Krwi 
Chrystusa zaprasza również tego dnia 
o godz. 17:15 na nabożeństwo 
połączone z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu 
w intencjach wynagradzających za 
grzechy nasze i całego świata oraz 
w intencji świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, szczególnie 
z naszej parafii.
7.W tym tygodniu przypada również 
pierwszy piątek miesiąca. Możliwość 
spowiedzi będzie w piątek w godz. 
17:00 – 18:00.  
8.W  pierwszą sobotę listopada 
o godz. 7:00 zapraszamy wszystkich 
czcicieli Matki Bożej na Mszę św. 
i nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi. Po nim nastąpi zmiana 
tajemnic różańcowych.


