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Misja Kościoła pobudza postawę 
nieustannej pielgrzymki przez 
różne pustynie życia, poprzez 

różne doświadczenia głodu oraz 
pragnienia prawdy i 

sprawiedliwości. Misja Kościoła 
inspiruje doświadczenie ciągłego 

wygnania, aby człowiek 
spragniony nieskończoności 

poczuł swoją kondycję wygnańca zmierzającego do ostatecznej 
ojczyzny, umiejscowionego między "już" a "jeszcze nie" 

Królestwa Niebieskiego. 
                                         Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2017 

 

UWAGA - AKCJA - KOMÓRKA NA MISJE! 
Szafki, szuflady, pudła z drobiazgami to najczęstsze miejsca, gdzie trafiają 
stare, zużyte i niepotrzebne telefony komórkowe. Istnieją jednak 
instytucje, dzięki którym telefony zyskują drugie życie. Odnowione telefony 
mogą być ponownie używane. Trafiają przede wszystkim do krajów 
rozwijających się, zapewniając dostęp do środków komunikacji po najniższej 
cenie. Telefony, które nie mogą być powtórnie wykorzystane, będą poddane 
recyklingowi. Zdobyte w ten sposób fundusze, 
wspomogą naszą działalność misyjną i pomogą 
potrzebującym w wielu krajach, w których 
pracują misjonarze Werbiści. Telefon powinien 
być z baterią (nie jest konieczna ładowarka)        
Telefony można przynieść do kościoła i włożyć  
do koszyka na stoliku pod chórem. Akcja 
potrwa do końca listopada. 

Dzień  Intencje Mszalne 15-22.10.2017 r. 

Niedziela  
15.10.2017 

7:30 
1. Za ++ Jadwigę, Antoniego, Kazimierza Szpakowski oraz Reginę 
Suchabowicz 
2. Za + Danielę Gumińską (greg.) 

9:00 Z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Jadwigi z okazji imienin 

11:00 Za ++ Walerię, Michała i Ryszarda Tołstych 

18:00 Za ++ Rozalię i Leona Klimczuk 

Poniedziałek 
16.10.2017 

8:00 
1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi Grabowskiej 
2.Za + Danielę Gumińską (greg.) 

18:00 

1.Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla rodziny 
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej, dla Magdaleny i Zenona 
3. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
dla Bogdana z okazji 55. urodzin – int. od żony z rodziną 

Wtorek 
17.10.2017 

8:00 
1.Za ++Stanisława i rodziców 
2. Za + Danielę Gumińską (greg.) 

18:00 
1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
oraz dary Ducha Świętego dla Ireny i Leszka 
2.Za +Janinę Kwiatek – intencja od chóru „Oremus” 

Środa  
18.10.2017 

8:00 

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii i Eugeniusza z okazji 58. 
rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 
2. Za + Danielę Gumińską (greg.) 

18:00 

1.Za +Jana Starzyńskiego w 14. rocznicę śmierci oraz + Stanisława 

2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej dla mamy Marianny z okazji 90. urodzin 

Czwartek 
19.10.2017 

8:00 
1.Z prośbą o Boże błog. dla Stefana Sarnowskiego z okazji 60. urodzin 
2. Za + Danielę Gumińską (greg.) 

18:00 
1.Za ++ Feliksa  Sawickiego w 14. rocznicę śmierci i + Krystynę Sawicką 
2.Za ++rodziców Helenę i Tadeusza, +wujka Kazimierza Dziurzyńskiego  w 
8. rocz. śm. oraz Jerzego i Antoniego w 14 rocz. śm. 

Piątek 
20.10.2017 

8:00 
1. Za + Piotra Dampc w 6. rocz. śm. 
2. Za + Henryka Zielińskiego 
3.Za + Danielę Gumińską (greg.) 

18:00 
1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji imienin 
2.Za +Eleonorę Stępczyńską i jej ++ rodziców 

Sobota 
21.10.2017 

8:00 
1. Za + Danielę Gumińską (greg.) 
2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Marii Pieńkowskiej z okazji 80. urodzin 

18:00 
1.Z prośbą  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz dary Ducha 
Świętego dla Patrycji z okazji 18. urodzin 
2.Za ++Czesławę Banaszek w 3. Rocz. śm., oraz ++Stefana i Zygmunta 

Niedziela 
22.10.2017 

7:30 Za + Danielę Gumińską (greg.) 

9:00 Za ++Piotra i Irenę Mikułan 

11:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Adama z okazji 40. rocznicy zawarcia 
Sakramentu Małżeństwa 

18:00 Za ++ Stanisława Bułak i Zdzisława Tejs 
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Prośby Matki Bożej z Fatimy 
     "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie 
i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech 
ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy" 
     1. Pokuta 
     "Odwróć się od swoich grzechów! Szczerze wyznaj je 
Jezusowi w spowiedzi świętej i proś Go o miłosierdzie. Pokutuj za swe winy i 
wynagrodź krzywdy, które swoim grzechem wyrządziłeś innym. Radykalnie 
zmień swoje życie: »odstąp od złego, czyń dobrze!«. Wszystkie Twoje prace, 
trudy i cierpienia dnia codziennego niech staną się wynagrodzeniem za Twoje 
grzechy i modlitwą za tych, którzy są jeszcze daleko od Boga". 
     2. Różaniec 
     "Odmawiaj codziennie różaniec! Czyń to zwłaszcza w swojej rodzinie! Kto 
będzie służył Maryi przez odmawianie różańca św., otrzyma wyjątkowe łaski. 
Różaniec stanie się jego bronią przeciw piekłu. Dusza, która poprzez 
odmawianie różańca poleci się Maryi, nie zginie. A wszystkich tych, którzy 
rozpowszechniają różaniec, Maryja będzie wspomagała we wszystkich ich 
potrzebach. Każdy dziesiątek kończ Modlitwą Anioła z Fatimy, aktem 
wynagrodzenia: »O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od 
ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia«". 

 

Zbliża się miesiąc listopad- czas modlitw 
za naszych zmarłych. Przez cały miesiąc 
listopad będziemy odmawiać Różaniec św. i 
będzie sprawowana Msza św. za polecanych 
w wypominkach. Wypełnione kartki  
( najlepiej drukowanymi literami) składamy 
w zakrystii do 1 listopada br.  

 Prosimy o zadbanie o groby swoich zmarłych. Zadbajmy, także o 
zaniedbane groby. W przyszłą środę (18października) od godz. 10:00 
zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego porządkowania cmentarza.  
 1 listopada br. na cmentarzu zostanie przeprowadzona zbiórka 
ofiar na pokrycie kosztów remontu grobowca zakonnego oraz ogrodzenia. 
  

Przypominamy o przestrzeganiu Regulaminu Cmentarza.  
Postawienie pomnika, czy ławeczki przy grobie wymaga zgody Administratora 
Cmentarza. Dla zmarłych pochowanych do 1997 roku kończy się 20-to letnia 
dzierżawa miejsca spoczynku naszych zmarłych. Brak kontynuacji dzierżawy 
przez opiekunów grobów swoich bliskich rozumiemy jako rezygnację z 
dzierżawy miejsca. Wszelkie sprawy załatwiamy w Kancelarii Parafialnej. 
 

Ogłoszenia na XXVIII Niedzielę zwykłą – 15.10.2017  
  

 Wspomnienia w liturgii Kościoła; 
W poniedziałek -  wsp. św. Jadwigi Śląskiej, 

We wtorek – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego. 
W  środę – święto św. Łukasza, Ewangelisty, 

W piątek - wsp. Św. Jana Kantego, 
W sobotę - wsp. bł. Jakuba Strzemię 

  

 Zapraszamy wszystkich parafian: rodziców, młodzież i dzieci na 
Różaniec św., który odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem 
codziennie o godz. 17:30.  
 

            Można jeszcze wpisywać się na listy poparcia projektu „Zatrzymaj 
Aborcję” za ochroną życia poczętego. Listy na stoliku pod chórem. 
 W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 18:00 zapraszamy na 
katechezę dla małżonków nt. „Nie możemy się dogadać. Kłócimy się 
coraz bardziej”. Zachęcamy do licznego udziału. 
  

 W poniedziałek od 17:00 spotkania w Pracowni św. Tabity 

 We wtorek po Mszy św. wieczornej Krąg Biblijny, a także 
spotkanie formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.   
  

          W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy XVII Dzień Papieski. Zebrano 
624,70zł , które zasilą fundusz stypendialny Fundacji „ Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

 Dziękujemy parafianom z Mysłak za przygotowanie naszego 
kościoła do dzisiejszej liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła 
parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Pityn i Kantalic. 
 

W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Jan Bajkowski i Ireneusz Ochwat 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy 

na nowy tydzień siły  i  pokoju w sercu.                                           
Franciszkanie 

 


