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1. Kończy się powoli październik. Ostatnie nabożeństwa różańcowe. Dziś o 16.3o – 
wspólna modlitwa rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 
 
2. W tygodniu nabożeństwo – 17.3o. Po nabożeństwie – msza św.. W poniedziałek o 
17.00 adoracja wspólnoty intronizacyjnej.  
Proszę o modlitwę:  
Poniedziałek – wspólnota intronizacyjna,  
Wtorek – dzieci z kl. VI i VII. Proszę o wspólną modlitwę z rodzicami. Po mszy św. 
spotkanie. Chciałem podzielić się listem, który w związku z przygotowaniem do 
bierzmowania skierował ks. Biskup  
Środa – róże p. Stasiak, Gomułka, Peryt, Partyka.  
Czwartek dzieci I w czwartek po mszy św. spotkanie dla klas VI i VII. 
Dziękuję p. Krysi za wystawę różańców, które są dziełem Waszych dzieci, przy 
zapewne Waszej skromnej pomocy.. Są one tak pięknie zrobione, że trudno nam było 
wybrać najlepsze. Wszystkie dzieci, które przygotowały swój różaniec otrzymają 
pamiątkowy upominek w czwartek na zakończenie nabożeństw różańcowych. 
Dziękuję także wszystkim wspólnotom, różom różańcowym, rodzicom, dzieciom i 
młodzieży za włączenie się w prowadzenie naszych modlitw, zaangażowanie, poczucie 
wspólnoty, którą przecież tworzymy. Także młodym, którzy byli już bierzmowani i 
dalej można na was liczyć, na waszą modlitwę, zaangażowanie. To daje radość i buduje 
nadzieje. 
 
3. W środę. Nowenna do MBNP. 
 
4. Uroczystość Wszystkich Świętych – piątek. Msze św. 7.3o, 10.3o i o 14.oo na 
cmentarzu. Zarówno u nas w Sobowie jak i w Wielowsi. W Wielowsi przez cały dzień 
zbiórka na cmentarz. 
 
5. Sobota – Dzień Zaduszny. Msze św. 7.3o, 9.oo, 18.oo. 
 
6. Pierwszy piątek, sobota, niedziela m-ca. Tym razem do chorych będę jeździł w 
sobotę po porannej  Eucharystii. W niedzielę nabożeństwo, zmiana tajemnic 
różańcowych.. Codziennie możliwość spowiedzi. Z racji naszej pamięci o bliskich 
zmarłych skorzystajmy z sakramentu pokuty, ofiarujmy ją jak również przyjęte 
komunie św. w intencji zmarłych, ofiarujmy w ich intencji odpust. By go zyskać trzeba 
być pojednany z Bogiem, nawiedzić cmentarz, pomodlić się za zmarłych i w intencjach 
Ojca Św. 
 
7. Od soboty modlitwa wypominkowa. Po mszy wieczornej. W niedzielę o 16.3o. 
 
8. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.:Zioło, Walski, Sudoł, Zioło. Na ten 
tydzień proszę pp.: Maciąg, Kuchta, Kutyła, Czech, Czech, Wartoń. 



9. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
7.3o – +Janina Topólska od sąsiadów 
18.oo – +Maria Motyka od rodz. Gomułków 
 
Wtorek: 
+Maria Motyka od rodz. Skóra 
 
Środa: 
+Maria Motyka od rodz. Stasiak 
 
Czwartek: 
+Katarzyna, Józef Kruk 
 
Piątek: 
7.3o – +Maria Motyka od Bronisławy i Józefa Strycharz 
10.3o – za parafian 
14.oo – wypominkowa 
 
Sobota – wypominkowa 
 
Niedziela: 
7.3o – + Helena Maciąg od rodz. Słomków 
10.3o – za parafian 
17.oo – wypominkowa 
 
10. Przypominam o akcji organizowanej przez miasto: Pomoc Polakom w 
Maniewiczach, miejscu pochówku polskich legionistów. Zbieramy żywność o długim 
czasie ważności, środki czystości, podręczniki. 
 
11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, Mamy nowy Gość Niedzielny z płytą. Jest 
na niej filmowych o objawieniach w Lourdes. Jest także Mały Gość Niedzielny dla 
dzieci. 


