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1. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie
przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie
pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła,
wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem,
słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. Trwajmy
w dziękczynieniu za te wszystkie dary.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i
wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach
świata. Zbiórka na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.
3. Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o 17:30 na nabożeństwa
różańcowe. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się różańcem w
intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?
4. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada Uroczystość rocznicy poświęcenia
naszego Kościoła. Po Mszy św. o godz: 8:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i „Te deum”.
5. Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby bliskich. W kolejny poniedziałek, 1
listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze Św. będą
sprawowane według porządku niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w
tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na
drodze do wieczności. Po południu o godz: 14:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i procesja na
cmentarz. Na cmentarzu kazanie i procesja żałobna.
6. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania
odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można
ofiarować wyłącznie za zmarłych.
7. Tradycją naszej Archidiecezji jest, że w Uroczystość Wszystkich Świętych zbierane są ofiary do
puszek przy cmentarzach, które przeznaczone są na pomoc dla Prymasowskiego Wyższego
Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
8. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich
Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowiązku

uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się
grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi.
9. Przed Kościołem ministranci rozdawać będą kartki na „Wymienianki”. Proszę zaznaczyć:
Wymienianki roczne lub jednorazowe. Można składać do koszyka lub w Zakrystii.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
12. W tym tygodniu patronują nam:
– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji głosili
wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską.

INTENCJE MSZALNE
25.10. – 31.10.2021 r.

Poniedziałek, 25.10.2021 r.
godz: 17:30

Nabożeństwo różańcowe

godz: 18:00

1) Za śp. Ewę Kachel – int. od Ryszarda Pietrzaka z rodziną
2) Za śp. Jadwigę Libner – int. od córki Genowefy

Wtorek, 26.10.2021 r.
godz: 17:30

Nabożeństwo różańcowe

godz: 18:00

Za śp. Czesławę, Jana Maciuszków, Krystynę, Edwarda Kasprzaków

Środa, 27.10.2021 r.
godz: 17:30

Nowenna do Matki Bożej i nabożeństwo różańcowe

godz: 18:00

1) W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Matki Bożej
2) Za śp. Czesławę Czerniejewską – int. od siostry Zenony z rodziną

Czwartek, 28.10.2021 r.
godz: 17:30

Nabożeństwo różańcowe

godz: 18:00

1) Za śp. Tadeusza Łuczaka – int. od żony z rodziną
2) Za śp. Zdzisława Rewezińskiego – int. od chrześniaka Szymona

Piątek, 29.10.2021 r.
godz: 17:30

Nabożeństwo różańcowe

godz: 18:00

1) Za śp. Krystynę Derezińską, Paulinę Krawczyk – int. od Ryszarda
Derezińskiego z żoną
2) Za śp. Dorotę Kubicką – int. od rodziny Wojciechowskich

Sobota, 30.10.2021 r.
godz: 17:30

Nabożeństwo różańcowe

godz: 18:00

1) Za śp. Danutę Deresiewicz – int. od chrześniaka Tomasza
2) Za śp. Henryka w 23 rocz. śm. i Elżbietę Nyków – int. od dzieci
z rodzinami

Niedziela, 31.10.2021 r.
godz: 8:30

1) Za śp. Teresę Schulz w 2 rocz. śm. i zmarłych z rodziny Schulzów
2) Za śp. Krystynę, Mariannę, Sylwestra Nowaków i zmarłych
z rodziny Cierzniaków i Kostusiaków

godz: 11:00

Msza Św. w intencji Parafian

