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1. W dzisiejszą niedzielę w Kościele obchodzony jest Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. W związku z tym przy 
wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary do puszki na Misje. Dziś będzie dodatkowa Msza św. o g. 12:00.W tym roku             
w parafii planowana jest inwestycja – wymiana uszkodzonego ogrodzenia cmentarnego; już 3 rodziny dokonały wpłaty      
na ten cel, m.in. Krzysztof Janiak z Rutkowic. „Bóg zapłać”! Na zebraniu Rady Parafialnej wybrano wykonawcę – P. Józefa 
Wypych, który przedstawił kosztorys tych prac na sumę 9310 zł. Ustalono wpłatę od 1. rodziny w kwocie 85 zł.. Osoby, które 
chcą utworzyć nasz parafialny zespół Caritas mogą zgłaszać się po Mszach św. Bóg zapłać wszystkim za złożone tydzień 
temu ofiary na potrzeby i funkcjonowanie naszej Parafii. Zebrano 382,50 zł.. Można zamawiać wypominki za zmarłych: 
jednorazowe (2 zł/os) oraz roczne (60 zł od osoby, np. za + Jana Miś lub od nazwiska, np. za ++ zmarłych z rodz. Kot).         
Roczne zamawiamy w zakrystii lub biurze parafialnym. Wypominki 1-razowe można składać w kopertach wraz z ofiarą do 
skarbony za ławkami; będą one czytane podczas procesji żałobnej na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz 
w czasie różańca za zmarłych w kościele: od 2 do 5 listopada. Na kartce z wypominkami 1-razowymi można wpisać datę,    
w który dzień ma być odczytana. Przy wyjściu z kościoła zostały wyłożone kartki na wypominki.  

2. Trwa m-c październik; nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.00, a w niedziele 
dziesiątka różańca po każdej Mszy św. Wszystkich zachęcam do wspólnej modlitwy w kościele i w rodzinach..  

3. W czwartek – 28 października przypada Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  
4. W piątek na Mszy św. i różańcu o g. 16:00 będziemy polecać miłosiernemu Bogu naszych drogich zmarłych.  
5. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na utrzymanie kleryków naszej Diecezji, a przy wyjściu     

z kościoła będą zbierane ofiary do puszki na Świętopietrze (tzn. na utrzymanie Stolicy Apostolskiej). O posprzątanie 
kościoła i obejścia na następną niedzielę proszę rodziny z Małgowa: Grzelaczyk, Matczak, Jażąb, Grzywacz Aneta.  

6. Od 1 października rozpoczął się nowy rok rozliczeniowy za wywóz śmieci z cmentarza. Opłatę (jak w roku ubiegłym – 70 zł 
od rodziny) proszę składać w ciągu najbliższych tygodni w kopercie z podaniem nazwiska i adresu rodziny. Na nowy rok 
rozliczeniowy wpłat na wywóz śmieci z cmentarza dokonał Jan Świderski z Małgowa, Genowefa i Jan Wojtczak, rodz. 
Owczarków, rodz. Duszyńskich i Jakubczaków, na Organistę: rodz. Owczarków, Genowefa i Jan Wojtczak, a na 
ubezpieczenie parafii: rodz. Owczarków, Genowefa i Jan Wojtczak. „Bóg zapłać”! Będzie prowadzona i udostępniona lista 
rodzin, które wezmą odpowiedzialność za czystość i porządek na naszym cmentarzu, by można sprawdzić, kto już 
wywiązał się z tego obowiązku. Dlatego bardzo proszę rodziny, które mają jeszcze zaległości o złożenie opłat: za wywóz 
śmieci z cmentarza w kwocie – 70 zł od rodziny, na ubezpieczenie parafii w kwocie 30 zł, na Organistę – 50 zł od rodziny.  
W minionym tygodniu żadna z rodzin mających zaległości nie złożyła powyższych opłat.. Bardzo dziękuję tym rodzinom, 
które już dokonały wpłat. „Bóg zapłać”! Pozostałe rodziny, które jeszcze tego nie uczyniły, bardzo proszę o nadrobienie 
zaległości i dokonanie powyższych wpłat w najbliższym czasie.         

7. Trwa czas, w którym wiele osób planuje postawienie nowego albo renowację starego nagrobka na cmentarzu. Bardzo 
proszę, by zamiar przeprowadzenia takich prac przez firmy kamieniarskie wcześniej zgłaszać w biurze parafialnym i po 
otrzymaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza ustalić z firmą wykonanie prac. Tradycyjnie przy tej okazji składa się ofiarę 
na utrzymanie cmentarza. Bardzo proszę samowolnie nie zlecać ani wykonywać prac kamieniarskich. Proszę też osoby 
udające się na cmentarz o zachowanie porządku i składanie do pojemników tylko śmieci cmentarnych!   

8. Biuro parafialne czynne w tygodniu pół godz. po ostatniej Mszy św. W nagłych sprawach, jak pogrzeb, czy wezwanie do 
chorego, proszę dzwonić. Nr telefonu: 511957514 - znajduje się na tablicy ogłoszeń i parafialnej stronie internetowej. 

9. Prasa katolicka jest do nabycia w zakrystii: nowy nr Opiekuna w nowej cenie 3,50 zł, w którym znajdziemy bardzo ciekawe 
artykuły: m. in. o modlitwie za zmarłych. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W zakrystii można również nabyć kalendarz 
diecezjalny na nowy rok 2022 - w cenie 6 zł. Kalendarz jest cegiełką na utrzymanie kleryków naszej Diecezji. 

10. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia i Bożego 
błogosławieństwa oraz opieki Maryi Niepokalanej  – Szczęść Boże! 

                                                                                                                                    Ks. Marek Chudzia   
ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  

1. Paulina  Grala,  panna, zam. Chrusty, tutejsza par.  
Paweł  Marek  Kuświk,  kawaler, zam. Wrząca, par. Brzeziny.         / Zap. 3 /                                                                                                                               


