
17.10.21 NIEDZIELA
 Iz 53,1011; Ps 33; 

Hbr 4,1416; Mk 10,3545
„LECZ KTO BY MIĘDZY WAMI 

CHCIAŁ SIĘ STAĆ WIELKIM, NIECH 
BĘDZIE SŁUGĄ WASZYM”

 
18.10.21 PONIEDZIAŁEK

2Tm 4,1017a; Ps 145; 
Łk 10,19

„…PROŚCIE WIĘC PANA ŻNIWA, 
ŻEBY WYPRAWIŁ ROBOTNIKÓW 

NA SWOJE ŻNIWO”

19.10.21 WTOREK
Rz 5,12.15b.1719.20b21; 

Ps 40; Łk 12,3538
„GDZIE JEDNAK WZMÓGŁ SIĘ 

GRZECH, TAM JESZCZE OBFICIEJ 
ROZLAŁA SIĘ ŁASKA”

20.10.21 ŚRODA
Rz 6,1218; Ps 124; 

Łk 12,3948
„KOMU WIELE DANO, OD TEGO 
WIELE WYMAGAĆ SIĘ BĘDZIE” 

21.10.21 CZWARTEK
Rz 6,1923; Ps 1; Łk 12,4953

„ALBOWIEM ZAPŁATĄ ZA GRZECH 
JEST ŚMIERĆ …”

22.10.21 PIĄTEK
Rz 7,1825a; Ps 119; 

Łk 12,5459
„NAUCZ MNIE, PANIE, MĄDRYCH 

USTAW SWOICH”

23.10.21 SOBOTA
Rz 8,111; Ps 24; Łk 13,19

„A CI, KTÓRZY WEDŁUG CIAŁA 
ŻYJĄ, BOGU PODOBAĆ SIĘ NIE 

MOGĄ”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

W dzisiejszym pierwszym 
czytaniu prorok Izajasz 
w przedstawieniu paralelnym 
przedstawia nam historię 
Mesjasza. Przedstawiony w tej 
perykopie Pan Jezus ma umrzeć 
za nasze grzechy, a podniósłszy 
się poprzez zmartwychwstanie 
ma wypełnić wolę Boga Ojca. 
Ostatni fragment poświęcony 
został odkupieniu naszych win  
to umowne niesienie naszych 
grzechów przez Chrystusa.
 W fragmencie z Listu do 
Hebrajczyków otrzymujemy 
zachętę ciągłego przybliżania się 
do chwały bożej i dźwigania 
naszych codziennych problemów. 
Autor natchniony poucza nas, 
abyśmy trwali przy wierze. 
W dzisiejszych czasach trudno 
jest przy niej wytrwać. Podczas 
Mojej pielgrzymki do Medjugorie 
myślałem, iż jadę tam z własnymi 
intencjami, na miejscu okazało 
się, że spotkałem dwie osoby, 
które poprosiły mnie o modlitwę 
wstawienniczą. Długo się nie 
zastanawiając wraz z drugą 
towarzysząca mi w podróży 
osobą odmówiłem ją. Te dwie 
Panie opowiedziały Mi historię 
życia i ta sytuacja zaowocowała 
spontaniczną modlitwę. Pozornie 
nic wielkiego nie uczyniłem, 
a według nich sporo. Po raz 
kolejny Bóg Mnie zadziwił, 
posługując się słabym 
człowiekiem. Starajmy się 
z ufnością poddawać planu 
bożemu i być z Tym, który Nas 
umacnia.
 Dzisiejsza ewangelia pokazuje 
nam obraz pychy wśród 
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apostołów. Jezus mówi im, iż jego 
śmierć i to, co będzie jej 
towarzyszyło zwyczajnie ich 
przerośnie. Jakub i Jan chcą być po 
prawicy i lewicy Pana. Czyż i my 
nie pragniemy zajmować 
zaszczytnej pozycji zawodowej, 
czy społecznej ,nawet wtedy gdy 
przewyższa to nasze aktualne 
możliwości?
 Chrystus mówi, byśmy byli 
ostatnimi spośród pierwszych 
i sługami dla drugich. W czasie 
przeżywania Eucharystii jednak 
mamy być blisko ołtarza, to taki 
duchowy wyjątek. 
 Jak można służyć? Uśmiechem, 
dobrym słowem, modlitwą, pomocą 
w trudnej sytuacji. Bądźmy  takimi 
umiłowanymi sługami 
i przyjaciółmi dla innych!
 W mijającym tygodniu nasze 
miejsce w planie bożym pomogą 
nam bardziej odczytywać dwie 
umiłowane służki Chrystusa, 
a zarazem święte. Pierwszą z nich 
jest św.Teresa z Avila, zwana 
inaczej Teresą od Jezusa. Ta siostra 
wywodząca się z zakonu 
karmelitańskiego zmieniła jego 
oblicze. My także możemy wziąć 
z niej przykład w dążeniu do 
zmiany w naszym życiu i naszych 
rodzin.
 Św. Jadwiga Śląska w pokorze 
dźwigała swój niełatwy krzyż, jako 
żona, matka i księżna, która 
przeżyła śmierć swoich dzieci 
i męża. Po tych wydarzeniach 
wstąpiła do klasztoru Cysterek 
w Trzebnicy. Za jej 
wstawiennictwem wypraszajmy 
łaskę zaprzyjaźniania się z naszymi 
krzyżami i przez to jeszcze lepszej 
łączności z Panem.
W Księdze Przysłów, w 16 
rozdziale i 18 wersecie jest 
napisane: „Przed porażką  
wyniosłość, duch pyszny poprzedza 
upadek”. Starajmy się pracować 
nad pierwszym z grzechów 
głównych, by po przejściu do 
Domu Ojca, Pan mógł powiedzieć 
nam, byśmy się przybliżyli do 
niego z odleglejszego miejsca.
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Kajetan Stawski

Przybliżmy się z ufnością 
do Chrystusa!



„ N I E  M O Ż E M Y  N I E  M Ó W I Ć  T E G O ,  C O Ś M Y  W I D Z I E L I  
I  S Ł Y S Z E L I ”

Pamiętamy z Pisma świętego 
ostatni rozkaz Pana Jezusa: 
„Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego” (Mt 28,19). 
Co to znaczy dla nas? 
W dekrecie o działalności 
misyjnej Kościoła czytamy: 
„Kościół pielgrzymujący jest 
misyjny ze swej natury, 
ponieważ swój początek bierze 
wedle planu Ojca z posłania (ex 
missione) Syna i z posłania 
Ducha Świętego” (nr 2). (…) 
„Chociaż obowiązek 
rozszerzania wiary ciąży 
w odpowiedniej części na 
każdym uczniu Chrystusowym, 
to jednak Chrystus Pan 
powołuje zawsze z liczby 
uczniów tych, których sam chce, 
aby byli z Nim i aby mógł ich 
wysyłać na głoszenie 
narodom” (nr 23). (…) Ponieważ 
cały Kościół jest misyjny i dzieło 
ewangelizacji jest podstawowym 
zadaniem Ludu Bożego, święty 
Sobór wzywa wszystkich do 
głębokiej odnowy wewnętrznej, 
aby mając żywą świadomość 
własnej odpowiedzialności za 
rozszerzenie Ewangelii, podjęli 
swoją cząstkę w dziele 
misyjnym wśród 
narodów” (nr 35). W związku 
z tym misjonarze wyjeżdżają na 
krańce świata, często narażając 
swoje zdrowie i życie. Wśród 
nich są zakonnicy, siostry 
zakonne, kapłani diecezjalni, ale 
też ludzie świeccy. Warto 
przypomnieć, że dwa lata temu 
w 2019 roku w październiku 
w całym Kościele przeżywaliśmy 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. 
Gościł również w naszej parafii 
brat zakonny Daniel Kloch ze 
Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów (niektórym znany), 
który podzielił się swoim 
doświadczeniem pracy misyjnej. 
W tym roku Światowy Dzień 
Misyjny obchodzony będzie już 
po raz 95. Przebiegać będzie 
pod hasłem, zaczerpniętym 
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z Dziejów Apostolskich: „Nie 
możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Jak 
rozumieć te słowa? W orędziu na 
ten dzień Papież napisał:  
„Podobnie jak apostołowie 
i pierwsi chrześcijanie, również 
my mówimy z całą mocą: «Nie 
możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli» (Dz 4,20). 
Wszystko, co otrzymaliśmy, 
wszystko, czym obdarował nas 
Pan, dał nam, byśmy to dobrze 
wykorzystali i przekazali 
bezinteresownie innym. Tak jak 
Apostołowie, którzy zobaczyli, 
usłyszeli i dotknęli zbawczej 
mocy Jezusa (por. 1 J 1,14), tak 
i my dzisiaj możemy dotknąć 
cierpiącego i chwalebnego ciała 
Chrystusa w historii każdego dnia 
i odnaleźć w sobie odwagę, by 
dzielić się ze wszystkimi 
przesłaniem nadziei, które rodzi 
się ze świadomości, że 
towarzyszy nam Pan”. Co jeszcze 
Ojciec Święty pisze w orędziu? 
Prześledźmy kilka wątków.
„Czasy nie były jednak łatwe; 
pierwsi chrześcijanie 
zapoczątkowywali swoje życie 
wiary w środowisku 
nieprzyjaznym i trudnym. 
Marginalizacje i uwięzienie 
przeplatały się z oporami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
które zdawały się przeczyć, 
a nawet negować to, co widzieli 
i słyszeli. Ale to, zamiast być 
trudnością lub przeszkodą, 
zamiast skłaniać ich do 
załamania się czy zamknięcia się 
w sobie, pobudzało ich do 
przekształcenia wszelkich 
niedogodności, przeciwności czy 
trudności w okazję do misji. 
Ograniczenia i przeszkody stały 
się również uprzywilejowanymi 
miejscami namaszczania 
wszystkiego i wszystkich Duchem 
Pana. Nic i nikt nie mógł pozostać 
poza wyzwalającym głoszeniem. 
Żywe świadectwo tego 
wszystkiego znajdujemy 
w Dziejach Apostolskich, księdze, 
którą uczniowiemisjonarze 

zawsze mają pod ręką. Jest to 
księga opowiadająca o tym, jak 
woń Ewangelii rozprzestrzenia 
wraz z jej przejściem, 
wzbudzając radość, którą może 
dać jedynie Duch Święty. Księga 
Dziejów Apostolskich uczy nas 
przeżywania trudnych 
doświadczeń przez przylgnięcie 
do Chrystusa, by dojrzewać 
w „przekonaniu, że Bóg może 
działać w jakichkolwiek 
okolicznościach, nawet pośród 
pozornych niepowodzeń” 
i w pewności, że „kto się ofiaruje 
i oddaje się Bogu z miłości, 
z pewnością będzie przynosił 
obfity owoc (por. J 15, 
5)” (Adhort. apost. Evangelii 
gaudium, 279).
Podobnie i my: także obecny 
moment dziejowy nie jest łatwy. 
Sytuacja pandemii uwypukliła 
i powiększyła cierpienie, 
samotność, ubóstwo 
i niesprawiedliwości, z powodu 
których tak wielu już cierpiało, 
a także zdemaskowała nasze 
fałszywe bezpieczeństwo oraz 
rozdrobnienie i polaryzację, 
które po cichu nas rozdzierają. 
Osoby najbardziej wrażliwe 
i podatne na zagrożenia jeszcze 
bardziej odczuły swoją własną 
bezradność i kruchość. 
Doświadczyliśmy przygnębienia, 
rozczarowania, zmęczenia, 
i nawet naszym spojrzeniem 
mogło zawładnąć 
konformistyczne rozgoryczenie, 
które odbiera nadzieję. My 
jednak „nie głosimy siebie 
samych, lecz Chrystusa Jezusa 
jako Pana, a nas – jako sługi 
wasze przez Jezusa” (2 Kor 4, 
5). Jako zakończenie niech 
stanowią słowa refrenu pewnej 
piosenki: „Dzielmy się wiarą jak 
chlebem Dajmy świadectwo 
nadziei Bóg ofiarował nam 
Siebie 
I my mamy się Nim z ludźmi 
dzielić”. 

DMG



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

23 października  sobota
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 – Msza św. dziękczynna 
wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym „Getsemani”  za 
otrzymane łaski, dary Ducha 
Świętego dla wszystkich 
członków, którzy przez minione 
25 lat tworzyli wspólnotę z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i moc Ducha 
Świętego dla tych wszystkich, 
którzy obecnie tworzą wspólnotę 
i nadal będą ją tworzyć.
18:00 + Za zmarłego męża 
Stanisława Grzegorzewskiego 
w 5. rocznicę śmierci i za Józefa 
Bytnera.
18:00 + Za zmarłą Adelę 
Kiełkucką (greg.).
18:00 + Za zmarłego Arkadiusza 
Szechlickiego.
18:00 + Za zmarłą Ewę 
Korowicką w 5. rocznicę śmierci, 
za Józefa, Antoniego i Mariannę 
Korowickich oraz Aleksandrę 
i Stefanię Hering.

24 października  XXX 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.
10:30 + Za zmarłego męża, ojca 
i dziadka Stanisława Gamonia 
w 1. rocznicę śmierci.
10:30 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Jadwigę Rozwadowskich, 
za męża Andrzeja Płotkowskiego 
w 9. rocznicę śmierci i za jego 
rodziców.
12:00 + Za zmarła Felicję 
i Henryka Piotrowiczów oraz za 
Teresę Żubertowską i Marka 
Piotrowicza.
13:15  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla Celiny 
i Jana oraz o potrzebne łaski dla 
ich dzieci z rodzinami.
13:15 + Za zmarłą Urszulę 
Kaczyńską (Mszę św. zamówił 
Leszek Matyja z rodziną).
15:00 + Za zmarłego Jakuba 
Bartnickiego (Mszę św. zamówiła 
rodzina Bartnickich z Brodnicy).
18:00 + Za zmarłą Kazimierę 
Nowotnik w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą Adelę 
Kiełkucką (greg.).

INTENCJE MSZALNE
18 października  poniedziałek, 
wspomnienie sw. Łukasza 
Ewangelisty
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłą Teresę Majewską 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłej Haliny Radziwon w 30. 
dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego tatę Edmunda 
Zawackiego, za mamę Bernadettę 
i siostrę Hannę Zawacką.
18:00 + Za zmarłego męża Jana 
Cieszewskiego w 17. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Anastazję 
Karpińską w 1. rocznicę śmierci.

19 października  wtorek, 
wspomnienie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla Haliny i Edwarda 
Brzozowskich.
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + O łaskę nieba dla Józefa 
i Czesława Maślaków.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Wiktorię i Henryka Michalskich 
oraz dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.

20 października  środa
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłą Mariannę i Józefa 
Grzymowiczów, za brata Józefa 
oraz Lucynę i Tadeusza 
Stachurzewskich.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, 
szczególnie zdrowie i opiekę Matki 
Bożej dla Małgorzaty i jej dzieci 
z rodzinami.
18:00 + Za zmarłego Witolda 
Trochowskiego w rocznicę śmierci, 
za Łucję i Józefa Czubkowskich, za 
Józefę Grzywacz, Beatę i Łucję 
Jancewicz, za Jadwigę i Alfonsa 
Trochowskich oraz Pawła Klimka.
18:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Halinę i Damazego Hejków, za 
Agnieszkę i Bernarda Mellerów 
oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + O łaskę nieba dla zmarłej 
bratowej Elżbiety Brzozowskiej.

21 października  czwartek
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rudzińskiego i za zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Annę Tatarek 
z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża 
Bolesława Olka oraz za córkę 
siostrę zakonną Marię Fidelis.
18:00 + Za zmarłą Urszulę 
i Zbigniewa Słupskich.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Bakirzyńskiego w 40. rocznicę 
śmierci.

22 października  piątek, 
wspomnienie sw Jana Pawła II
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłą Krystynę 
Modzelewską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Krumrei w 8. rocznicę śmierci, za 
Janinę i Jana Żurawskich oraz brata 
Henryka.
18:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego męża Edwarda 
Orłowskiego i za Bożenę 
Kołodziejek, a także za Ludwikę 
Iwankowską i Leszka 
Iwankowskiego.



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

  1. Stanisława Kwietniak
zmarła 4 VIII 2004 r.
2. Michał Demczuk
zmarł 21 VIII 2004 r.

3. Władysław Parzych
zmarł 27 VIII 2004 r.
4. Franciszek Hartka
zmarł 27 VIII 20004 r.
5. Krystyna Płusińska
zmarła 20 XI 2005 r.

6. Marianna Rutkowska
zmarła 25 XI 2005 r.
7. Wacław Rzepka
zmarł 29 XI 2005 r.
8. Kazimierz Dajos
zmarł 26 VI 2006 r.

9. Wiesław Falkowski
zmarł 6 VII 2006 r.

10. Roman Jakubiak
zmarł 10 VII 2006 r.

11. Marian Binkiewicz
zmarł 14 VII 2006 r.
12. Mirosław Gorgol
zmarł 6 IV 2007 r.

13. Danuta Kowalska
zmarła 7 IV 2007 r.
14. Karol Zieliński
zmarł 9 IV 2007 r.
15. Leszek Gajda
zmarł 18 IV 2007 r.

16. Ryszard Sękowski
zmarł 23 IV 2007 r.

17. Wiesława Stypik
zmarła 4 II 2008 r.

18. Stefania Fanslau
zmarła 16 II 2008 r.

19. Leszek Rutkowski
zmarł 18 II 2008 r.

20. Wojciech Jabłoński
zmarł 22 II 2008 r.

21. Renata Sobieśniewska
zmarła 26 II 2008 r.
22. Jan Szajkowski
zmarł 14 I 2009 r.
23. Ewa Bielecka
zmarła 17 I 2009 r.
24. Józef Kiełbasa
zmarł 26 I 2009 r.

25. Stanisław Danczyszyn 
zmarł 28 I 2009 r.

26. Mirosława Rutkowska
zmarła 31 XII 2020 r.

27. Kazimierz Kochański
zmarł   2 I 2021 r.

28. Antoni  Rasztemborski
zmarł   5 I 2021 r.

29. Ryszard Kamiński
zmarł   1 I 2021 r.
30. Regina Ciura
zmarła  9 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...
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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  24. 10.  2021 r. o godzinie 07:301.Dzisiaj przeżywamy w całym 

Kościele powszechnym Niedzielę 
Misyjną. Katolicy we wszystkich 
krajach modlą się w tym dniu za 
misje i wspierają je materialnie. 
Niedziela Misyjna rozpoczyna 
Tydzień Misyjny, który w tym roku 
obchodzimy pod hasłem „Głosić 
wiarę z radością”. Po każdej Mszy 
św. dzieci ze Szkolnych Kół 
Caritas oraz panie z Parafialnego 
Koła Caritas zbierają ofiary na 
potrzeby misji. Tworzą one 
Fundusz Solidarności Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 
Z tych środków utrzymywani są 
księża i katechiści pracujący na 
terenach misyjnych oraz 
finansowane są projekty misyjne. 
Za złożone ofiary składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”.
2.Misyjna dekoracja 
w prezbiterium przypomina, że 
jesteśmy cząstką Kościoła 
powszechnego, ogarniającego 
wszystkie narody zjednoczone 
Dobrą Nowiną. Przedstawia 
wizerunki Matki Bożej czczonej na 
wszystkich kontynentach, a kolory 
materiałów przypominają intencje 
żywego różańca misyjnego, 
w którym jeden dziesiątek  biały  
jest za starą Europę, żółty za 
Azję,  zielony  za Afrykę,  
czerwony za Amerykę, dziesiątek 
niebieski  za Australię i Oceanię.
3.W tym tygodniu szczególnie 
zapraszamy każdego dnia o godz. 
17:30 na nabożeństwo różańcowe 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
w intencji misji i misjonarzy. Przez 
cały październik można składać ofiary 
na potrzeby misji do puszek 
znajdujących się przy wyjściu 
z kościoła. Za złożone ofiary 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
4.W tym roku nasza wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym 
„Getsemani” przeżywa jubileusz 25
lecia istnienia. Główne obchody 
rocznicowe odbędą się w najbliższą 
sobotę, 23 października. Rozpoczną 
się różańcem, po nim zostanie 
odprawiona uroczysta Msza św., na 
którą wspólnota zaprasza wszystkich, 
którzy w ciągu minionych 25 lat 
tworzyli tę grupę modlitewną. Po Mszy 
św. nastąpi modlitewne 
dziękczynienie za otrzymane łaski 
i działanie Ducha 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. zbiorową leżą na 
stolikach przy wyjściu z kościoła. 
Wypełnione karty wypominkowe 
można składać w kopertach na tacę 
lub w kancelarii parafialnej.


