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Nasza szkoła i przedszkole przystąpiła do akcji humanitarnej 

"Opatrunek na ratunek". Zbieramy wszystkie materiały opatrunkowe 

(bardzo potrzebne są maści ichtiolowe, proszek Dermatol, igły, strzykawki, venflo-

ny, drobne sprzęty i urządzenia medyczne nowe: termometry, ciśnieniomierze, itp.) 

To co uzbieramy zostanie przekazane fundacji Redemptoris Missio, w Po-

znaniu, a ta wyśle to do Afryki. Materiały opatrunkowe oraz drobny sprzęt  

i urządzenia medyczne można zostawić w koszu wystawionym z tyłu ko-

ścioła. Akcja trwa do końca grudnia tego roku.  

 

Program pomocy ratujący zdrowie i życie ubogich mieszkańców Czar-

nego Lądu. Polega na gromadzeniu środków finansowych przezna-

czonych na pokrycie kosztów leczenia, zabiegów medycznych czy re-

habilitacji dzieci lub niezamożnych dorosłych, sprawujących opiekę 

nad dziećmi lub młodzieżą. Program realizowany jest we współpracy 

z polskimi misjonarzami. 

Afrykańczycy rzadko korzystają z opieki medycznej, gdyż ta zarówno pań-

stwowa jak i prywatna jest odpłatna. Najczęściej ograniczają się do wizyt 

konsultacyjnych i wykupienia (lub nie) podstawowych lekarstw. 

A czy ludzkie zdrowie czy życie powinno mieć cenę? Czy brak pieniędzy 

ma prawo skazywać kogokolwiek na ból lub nieść ryzyko śmierci z każdym 

dniem coraz większe? 



 Różaniec  

Jest liną, która łączy ziemię z niebem. Pomaga nam, abyśmy nie zgubili się na 

drodze do wieczności. Można mówić o nim długo, ale żeby odkryć jego praw-

dziwą wartość, trzeba najpierw wziąć go do ręki. Okazja właśnie się nadarza. 

 Modlitwa różańcowa jest chyba jedną z najbardziej popularnych form mo-

dlitwy. Zna ją każdy, mały i duży, wykształcony i prosty. Ile łask i siły zostało 

nam nim wyproszone wie tylko… Maryja. Niech zaczynający się właśnie paź-

dziernik będzie zachętą do ponownego odkrycia różańca. Ta modlitwa na-

prawdę nas zmienia. 

Szkoła Maryi  

„Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dajcie się 

wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi 

Jego miłości”. Jan Paweł II 

Czym jest dla mnie? 

 Różaniec jest dla mnie siłą, która podtrzymuje na duchu, pomaga i daje 

nadzieję. Nasze życie przesuwa się powoli, tak jak paciorki różańca. W tym, 

co przeżyła Maryja, w poszczególnych tajemnicach możemy odnajdywać mo-

menty z własnego życia. Przez różaniec Matka Boża pokazuje, jak nie zgubić 

się na krętych drogach naszej codzienności. Różaniec to zaplecze duchowe 

dla mnie i moich bliskich. Małgorzata 

Chleb powszedni dla duszy 

 Różaniec jest ucieczką przed trudnościami, jakie co dnia spotykam,  

i bronią przed lękiem, że nie podołam piętrzącym się przeciwnościom. Po ró-

żaniec sięgam codziennie, tak jak po chleb. Rozważając kolejne tajemnice ró-

żańca, opowiadam Jej o swoich problemach i radościach. Proszę o pomoc  

i wstawiennictwo w sprawach trudnych, które mnie przerastają. Jest lekar-

stwem na wszystkie dolegliwości, przywraca mi wewnętrzny spokój, daje ra-

dość, wyciszenie i ukojenie. Pomaga też odzyskać siłę do pokonywania swo-

ich słabości. Moja mo-

dlitwa była i jest zaw-

sze wysłuchana, nigdy 

nie zostałam pozosta-

wiona bez pomocy. 

Przez wstawiennictwo 

Matki Bożej wyprosi-

łam wiele łask dla swo-

ich dzieci i całej rodzi-

ny. Elżbieta 



● Rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszam na nabożeń-

stwa różańcowe wszystkich parafian, dzieci, młodzież, członków 

„Bractwa Żywego Różańca” w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę 

o godz. 16.30. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej 

swej prostocie formy umożliwia przeżycie największych tajemnic 

chrześcijaństwa. Za odmówienie Różańca można uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych parafian, zgłoszenia przyj-

mowane są w zakrystii.  

● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

● W sobotę zapraszam członków „Bractwa Żywego Różańca” na 

Mszę św. o godz. 7.00. 

● Spowiedź dla dzieci szkolnych w środę przed Mszą św. szkol-

ną, dla młodzieży w czwartek o godz. 1700, dla dorosłych przed 

każdą Mszą św.  

● W najnowszym Gościu Niedzielnym: 

• Mała Wielka Święta - O Świętej Teresie z Lisieux, która pokaza-

ła nam, jaką drogą można wspiąć się do nieba; 

Ponadto w Gościu: 

• o  wizycie papieża Franciszka na Litwie; 

• dieta dla seniora. Jak pokonać stare przyzwyczajenia żywienio-

we? 

 ● „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę. Za tydzień kolektę zbiorą 

członkowie Rady Duszpasterskiej na potrzeby naszej parafii. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 1 do 7 października 2018 r. 

1 X 
Poniedziałek 

Wsp. Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, 

dz. i dra 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

 

2 X 

Wtorek 
Wsp. św. św.  

Aniołów Stróżów 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Alojzego Bubała w dniu urodzin 

3 X 

Środa 
 

g. 800 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- Za ++ Stefanię, Erharda, rodziców oraz teściów 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Alojzego Topór w 1. rocznicę śmierci 

4 X 

Czwartek 

I czwartek 

Wspomnienie  

św. Franciszka 

 z Asyżu 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa oraz za kapłanów, którzy pochodzą z naszej 

parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne od ofiarodawców  

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańcowej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie  

i dary Ducha św. dla Marianny Pryzwan z okazji 20. rocznicy urodzin oraz 

o błogosławieństwo Boże dla rodziców i brata                                                                                                              

5 X 

Piątek 
I piątek 

Wsp.  

św. Faustyny dz. 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grze-

chy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierwszokomunijne, 

ich rodziców i chrzestnych 

6 X 

Sobota 

I sobota 

Wspomnienie  

św. Brunona, 

prezb. 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego za ży-

jących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi   

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie  dla  

małżonków Marka i Weroniki Pawlik z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o bło-

gosławieństwo Boże dla synów, rodziny oraz przyjaciół 

7 X 
 

NIEDZIELA 

27 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Ku czci Matki Boskiej Różańcowej w intencjach Bractwa Żywego Różań-

ca 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla  Ilony 

i Tadeusza Wita z okazji 35.lecia zawarcia sakramentu małżeństwa oraz  

o  Boże dla całej rodziny                                               Te Deum                                                                                             

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Waltera i Wandę Copik, Teresę i Tadeusza Wręczyckich 


