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11 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – DZIEŃ PAPIESKI 

 

1. Dziś przeżywamy XX Dzień Papieski. Podczas Mszy św. odtworzymy fragment homilii św. Jana Pawła II. Przed 

kościołami w całej Polsce zbiórka na Fundację ”Dzieło Nowego Tysiąclecia”- czyli na stypendia dla zdolnej  

młodzieży, pochodzącej z biednych rodzin. Z tej okazji zamówiłem „Papieskie kremówki”. Są pakowane po 2 

szt w cenie 8 zł.  Tegoroczny dochód przeznaczony zostanie na terapię i leczenie Anny, 35-letniej matki dwójki 

małych dzieci - chorej na agresywnego chłoniaka z rozlanych komórek typu B i zatorowość płucną. 

2.  Ze względu na mój udział w rekolekcjach w tym tygodniu biuro będzie nieczynne. Różaniec dla dzieci 

codziennie o 16.30. Msze św. w tym tygodniu : w pon. - o 8.00, we wtorek 13-stka Fatimska o 17.30, w środę 

i czwartek o 17.00, w piątek i sobotę o 18.00. Pilne wezwania proszę kierować do ks.. Roberta Zająca  - 

Proboszcza z Wilczyny. 

3. W poniedziałek spłacimy III ratę za zakup materiałów do ogrzewania w naszym kościele w wysokości 10 tys. 

Została nam jeszcze ostatnia IV rata. Odebrałem w minionym tygodniu trzy pateny z pracowni złotniczej, 

zakupiliśmy nowy kociołek do wody święconej oraz piękny, podświetlany tron do monstrancji służący do 

wystawienia NS. 

4. We wtorek przypada 13- tka fatimska. Różaniec o 17.00,bezpośrednio po nim Msza św. 

Po Mszy nabożeństwo fatimskie i ostatnia w tym roku procesja światła wokół kościoła. Bardzo proszę o 

obecność czcicieli MB , a zwłaszcza młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania / niosą figurę 

MB Fatimskiej /. 

5. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka budowlana . W  całym Kościele rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W 

Polsce zostanie przeprowadzone coroczne liczenie wiernych, uczestniczących w niedzielnej Mszy św. Przed 

wieczorną Mszą św. różaniec, w intencji pracowników ochrony zdrowia, a    po Mszy św.  spotkanie Pań, 

należących do krucjaty Róż różańcowych. 

6. Po III niedzieli tj. po 19.X będzie można zamawiać intencje na I półrocze 2021r. oraz wymienianki jednorazowe 

i półroczne. Składane ofiary będą stanowiły także wsparcie na nasze inwestycje. Bóg zapłać za pamięć o 

zmarłych, za pomoc i zrozumienie. 

7. W kalendarzu liturgicznym: w pon. - Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej ;-we wtorek  – bł. 

Honorata Koźmińskiego – w czw. - św. Teresy od Jezusa; w piątek – św.Jadwigi Śląskiej ; w sobotę – św. 

Ignacego Antiocheńskiego Bpa i M. - w niedzielę - św. Łukasza Ewangelisty. Dzień modlitw za całą Służbę 

Zdrowia. 

8. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny – film na DVD pt. ”Ziemia Maryi” - 6 zł i Przewodnik Katolicki. - 

6 zł. 

9. Wielkie Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele ekipie sprzątającej. Panu Zdzisławowi i Jego 

pracownikom za wykonane prace dekarskie na rzecz parafii. Za liczne przejawy i gesty pomocy oraz 

życzliwości bardzo dziękuję. Życzę  wszystkim błogosławionego tygodnia. 

 

 


