
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.11.2022 r. 

1. Msze Święte dzisiaj: o 700, 900, 1100 i o 1600; na Bielance – o 1000. W tygodniu: o 700, a w po-

niedziałek, wtorek, środę i piątek również po południu. Modlitwa za zmarłych z wypomin-

kami – codziennie przed poranną Mszą Świętą, a w poniedziałek i wtorek także o 1630. 

2. W liturgii Kościoła tego tygodnia: w środę – Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterań-

skiej; w czwartek – wspomnienie Świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;  

w piątek – wspomnienie Świętego Marcina z Tours, biskupa; w sobotę – wspomnienie Świę-

tego Jozafata, biskupa i męczennika. W przyszłą niedzielę – Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym – z tej okazji zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”. Jest to również 

Światowy Dzień Ubogich. 

3. W piątek przeżywać będziemy także Narodowe Święto Niepodległości. Ksiądz Biskup udzielił 

dla wszystkich wiernych przebywających w tym dniu na terenie diecezji dyspensy od obo-

wiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, zachęcając jednocześnie do 

modlitwy w intencji pokoju na świecie.  

4. Serdecznie zapraszamy na parafialne obchody Narodowego Święta Niepodległości: Msza 

Święta w intencji Ojczyzny – o 1630, po Mszy przejście pod figurę św. Floriana przy WDK, zło-

żenie kwiatów, a następnie wspólna biesiada patriotyczna w WDK: śpiew pieśni patriotycz-

nych przy ciastku i herbacie oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży. Gorąco zachęcamy 

do wspólnego świętowania!  

5. Spotkanie DSM i kandydatek – w środę o 1600. 

6. Skład nowowybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej wraz z osobami z nominacji przedsta-

wia się następująco: Cetnarowski Andrzej, Cetnarowski Jan, Cetnarowska Michalina, Czo-

chór Wojciech, Fiega Katarzyna, Górska Anna, Górski Marek, Górski Paweł, Kłapacz Małgo-

rzata, Labut Zygmunt, Laskoś Joanna, Miarecki Krzysztof, Rzepiela Beata, Sołtys Małgorzata, 

Wszołek Bogdan, Wszołek Janusz, Wszołek Stefan. Wybranym osobom gratulujemy zaufania 

parafian i dziękujemy za gotowość podjęcia posługi w Radzie. 

7. Bóg zapłać za ofiarność okazaną w poprzednią niedzielę na cele inwestycyjne – zebraliśmy: 

8 006 zł 80 gr i 20 €. Serdeczne Bóg zapłać rodzinie z Nadjazia za ofiarę: 1 500 zł na inwesty-

cje parafialne. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na cele diecezjalne. 

8. Bóg zapłać osobom, które w minionym tygodniu dbały o czystość naszej świątyni: Smołko-

wicz Ewa, Walkowicz Beata, Jurczak Włodzimierz, Welc Andrzej. W tym tygodniu czystość  

i wystrój naszej świątyni powierzamy przedstawicielom rodzin:  

w poniedziałek:    w sobotę: 

1. Zarzycka Danuta    1. Zych Małgorzata  

2. Masztafiak Teresa   2. Tomasik Adolf  

3. Klewaniec Dorota   3. Trybus Jan  

4. Opiela Dominika    4. Lisowicz Jan  

5. Wojtuń Barbara    5. Tomasik Wojciech  

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 


