
OSZENIA PARAFIALNE 

9 października 2022 roku – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Dziś w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. Od północy -  

jako parafia Nieustający różaniec. 

2. Dziękuję O. Izydorowi za przeprowadzenie rekolekcji ku czci MB Różańcowej oraz wszystkim, którzy 

znaleźli czas , by w nich uczestniczyć. Stanie się to już zwyczajem, że przed 7 X , co roku Ojciec będzie z 

nami. Powrót do tradycji sprzed wieków, by przeżywać taki mały, drugi odpust w parafii niech nas ucieszy, 

zjednoczy i wyprosi potrzebne łaski przez modlitwę i orędownictwo Matki Bożej. 

3. Trwa październik – miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do 

piątku o 17.00, dla pozostałych po Mszy św. o 18.00. W  piątki o 20.00!!!  - zakończony Apelem 

Jasnogórskim; w soboty i niedziele przed Mszą św. –  o 17.30. Sięgajmy codziennie po różańce i módlmy 

się codziennie w kościele i w naszych rodzinach .Tegoroczną intencją niech będzie zakończenie wojny i 

uchronienie Europy i świata przed groźbą wojny nuklearnej ze strony Rosji. 

4. Po Mszach św. zapisujemy w zakrystii kandydatów do ministrantów i dziecięcego chórku „ Boże Owieczki”. 

5. W przyszłą niedzielę. Za tydzień będziemy przeżywali XXII Dzień Papieski. Z tej okazji zamówiłem 

„Papieskie kremówki”. Są pakowane po 2 szt. w cenie 12 zł. Przed kościołami w całej Polsce zbiórka na 

Fundację ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” - czyli na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z biednych 

rodzin. 

6. W czwartek 13-stka Fatimska . Zapraszam czcicieli MB na różaniec przed Mszą św. o 18.00,po nim Msza 

św. i ostatnia procesja światła wokół kościoła. Figurę poniosą Panowie z Róży Różańcowej. 

7. Za tydzień III niedziela miesiąca  - składka remontowa. Odpust ku czci św. Jadwigi w Wilczynie o 12.00. 

8. Po III niedzieli tj. od 17.X będzie można zamawiać intencje na I półrocze 2023 r. oraz wymienianki 

jednorazowe i półroczne. Ofiara za wymienianki półroczne, jak dotychczas / do kwietnia 2023r. / od jednej 

osoby 30 zł a od rodziny 40 zł. Będą stanowiły dodatkowe wsparcie na nasze inwestycje. 

9. W liturgii w tym tygodniu:  w środę – święto Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu; w czw. – 

bł. Honorata Koźmińskiego; w sobotę  – św. Teresy od Jezusa 

10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Przewodnik Katolicki. 

11. Zmarł nasz parafianin – śp. Andrzej Kamieniczny z ul. Kolejowej l.67. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o 

godz.11.00. Dobry Jezu 

12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne i  wszelką życzliwość. Życzę wszystkim 

błogosławionego tygodnia.  


