
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 02.10.2022 

Orędzie, 25. września 2022 „Drogie dzieci! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam 

światło, abyście z radością poszukiwali Boga i [byli] świadkami bezgranicznej 

miłości. Dziatki, jestem z wami i ponownie wzywam was wszystkich: zbierzcie się 

na odwagę i dawajcie świadectwo dobrych uczynków, które Bóg czyni w was i za 

waszym pośrednictwem. Bądźcie radośni w Bogu. Czyńcie dobro bliźniemu, aby 

było wam dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, bo szatan 

chce wojny i niepokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”                 

W tych dramatycznych czasach wybrzmiewa nieustanne wołanie Matki Bożej do 

modlitwy. Niech październik wprowadzi nas w wytrwałą modlitwę na różańcu o dar 

pokoju na świecie i w Ukrainie. 

W tym tygodniu I Czwartek m-ca: Koronka do Krwi Chrystusa;  

I Piątek m-ca – pamiętajmy o praktykowaniu I piątków. Spowiedź od godz. 16.00 

W sobotę 8 października zapraszamy na procesję różańcową ulicami naszych 

parafii. Zgromadzimy się o godz. 17.00 w kościele św. Józefa Oblubieńca                 

i przejdziemy ul. Turystyczną i Spokojną do naszego kościoła, na zakończenie 

odprawimy Mszę św.                                                                                              

Msze św. od października o godz. 1700. Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku 

do piątku o godz. 16.30, w sobotę po Mszy św. o godz. 8.00, w niedzielę po Mszy 

św. o godz. 16.00. Zapraszamy i zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa, 

szczególnie przygotowujących się do I Komunii św. i Bierzmowania. 

W środę po Mszy św. o godz. 17.00 kandydaci do Bierzmowania będą mieli 

pierwsze spotkanie w grupach z Animatorami w Domu Parafialnym. Obecność 

obowiązkowa.                                                                                                    

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1600                  

z możliwością spowiedzi.                                                                                 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w środę i piątek od 1500 – 1630.       

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom V gr. z Chrustów i ofiarę 150 zł. na 

potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy VI ostatnią gr. z Chrustów.  

Klub Wolna Strefa prowadzi nabór do sekcji teatralnej, muzycznej, radiowej, 

sportowej oraz profilaktycznej. Zapewnia także pomoc przy odrabianiu prac 

domowych. Nowe Opiekunki Monika i Ewa z radością                                                

i życzliwością zaopiekują się dziećmi w godz. od 13.00 – 19.00. Zachęcamy do 

korzystania z tych ciekawych propozycji w naszym Domu Parafialnym.                  

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł śp. Wiesław 

Rozwadowski z Chrustów. Polecajmy Go i naszych bliskich zmarłych Bożemu 

Miłosierdziu. 
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Łk 17, 5-10 

Służyć z pokorą 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». 

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście 

tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam 

posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 

„Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz 

jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu 

polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». 

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 03 - 09/10/2022 

 

03/10/2022 Poniedziałek 

15:30 + Józef Adamczyk - pogrzeb. 

17:00 + Kazimierza Sot - gregorianka. 

 

04/10/2022 Wtorek 

17:00 1. + Kazimierza Sot - gregorianka. 

2. O Boże błogosławieństwo dla Franciszka. 

 

05/10/2022 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki 

    Najświętszej. 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla V gr. z Chrustów i rodz. 

troszcz. się o kościół. 

+ Kazimierza Sot - gregorianka. 

+ Stefana Mańkus int. sąsiadów Agnieszki Tomasza Kacpra 

Dąbrowskich. 

+ Stanisława Kopeć int. Moniki i Pawła. 

+ Teresy Zofii Wałek int. rodz. Wydrych. 

+ Janiny Janaszek int. Stanisławy i Jana Skrzeczynów z 

Kajetanowa. 

+ Stanisławy Stodulskiej int. syna Andrzeja z rodz. 

+ Rozalii Adamiec int. Stanisława Hani i Moniki. 

+ Bożeny Góreckiej int. Męża i Synów. 

+ Stefana Barucha (33 rocz. śm.) 

+ Janiny Jędryka int. córki Grażyny z rodz. 

+ Włodzimierza Szemraj int. Syna. 

+ Wiesława Rozwadowskiego od mieszk. Chrustów. 

 

06/10/2022 Czwartek 

17:00 1. + Kazimierza Sot - gregorianka. 

2. W int. Kapłanów od Apostol. Margaretka. 

07/10/2022 Piątek 

17:00 1. + Kazimierza Sot - gregorianka.  

2. + Jadwigi w 13 rocz. śm. Tadeusza Zarzyckich, Grażyny 

       Adamczyk. 

08/10/2022 Sobota 

08:00 1. + Kazimierza Sot - gregorianka. 

2. + O. Marka Ślewa int. sąsiadów Barucha. 

18.00 W int. Parafian o dar modlitwy na różańcu. 

 

09/10/2022 XXVIII Niedziela Zwykła 

08:00 + Kazimierza Sot - gregorianka. 

10:00 + Franciszki Jana Franciszka Marcisz, Barbary  

              Jana Chłopek. 

12:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, błog. Boże i opiekę     

           Matki Najśw. dla Aleksandry i Jakuba w 2 rocz. ślubu. 

16:00 O Boże błogosł., zdrowie, opiekę Matki Bożej  

         dla Mai i Tymoteusza   i o potrzebne łaski dla ich Rodziców 

 


