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Wszystkich mieszkańców parafii pragniemy uwrażliwić na 
wartość wzajemnej odpowiedzialności poprzez stworzenie 

okazji do sąsiedzkiej modlitwy za zmarłych przy okazji 
Dnia Zadusznego. 

Zapraszamy do „Sąsiedzkich Wypominek”. Prosimy o 

zrobienie wspólnej listy 

zmarłych z rodzin z 

sąsiedztwa (na kartkach 

dołączonych do Listu).  

W kolejne dni (do 14 

listopada) kartki będą przekazywane w klatce bloku lub 

okolicy do sąsiadów z prośbą o modlitwę w intencji 

zmarłych wymienionych na kartkach. 

W niedzielę 15 listopada kartki z Wypominkami 
Sąsiedzkimi prosimy przynieść do kościoła i złożyć w 

koszyku przy wejściu (bez ofiar).  
Na każdej Mszy św. w procesji z 
darami kartki te zostaną wniesione 
i umieszczone przy dekoracji na 
znak sąsiedzkiej modlitwy.  
Obok zostanie zapalony znicz. 
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ŚWIADECTWO  O  RÓŻAŃCU 

Jestem bardzo zapracowanym człowiekiem. Od lat nie uczestniczyłem w 

naboŜeństwach róŜańcowych, poniewaŜ późno wracam z pracy z 

Trójmiasta. UwaŜałem, Ŝe skoro mam tyle obowiązków, to w jakiś 

sposób jestem zwolniony z modlitwy róŜańcowej. Mówiłem: Niech modlą 

się ci, którzy mają na to czas. Ostatnio jednak wiele się wydarzyło w moim 

Ŝyciu. Śmierć bliskiej osoby sprawiła, Ŝe inaczej spojrzałem na róŜaniec. 

W Liście „Bądźmy razem” przeczytałem zaproszenie do szukania 

róŜnych form modlitwy na róŜańcu. Pomyślałem, Ŝe moŜe i ja znajdę 

swoją. I chyba ją znalazłem – od kilku dni modlę się róŜańcem, gdy 

wcześnie rano idę z domu na pociąg. Wtedy jest tak cicho wokoło a ja 

mogę się skupić. I mam czas na to, Ŝeby Bogu powiedzieć o co dziś się 

modlę.  Czuję, Ŝe w jakiś sposób duchowy modlę się razem z tymi, 

którzy wieczorem gromadzą się w kościele na róŜańcu.  

Przemysław 

****************************************************************************** 

Kancelaria ParafialnaKancelaria ParafialnaKancelaria ParafialnaKancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do czwartku (z wyjątkiem Świąt) 

w godzinach od 16.30 do 17.30. W pilnej potrzebie w ciągu tygodnia po Mszy św. o 

godz. 7 lub 18.   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pierwsza niedziela miesiąca  - adoracja Najśw. Sakramentu  
Wtorki – Koronka do Bożego Miłosierdzia na koniec Mszy 
św. o g. 18 
Wtorki – Adoracja Najśw. Sakramentu po wieczornej 
Mszy św. w ciszy do g. 20 
Środy – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na 
koniec Mszy św. o g. 18 
Czwartki – Adoracja Najśw. Sakramentu od g. 16 do 18 i 
modlitwa za kapłanów oraz o powołania  
Czwartki – błogosławieństwo relikwiami św. Urszuli 
Ledóchowskiej na koniec Mszy św. o g. 18 
Od poniedziałku do piątku – codziennie o g. 15 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i Nieszpory  

WYPOMINKI   

w LISTOPADZIE  
codziennie o godz. 17.30 
MSZA ŚW. ZBIOROWA za 

ZMARŁYCH 
codziennie o godz. 18.00  

******************************************************** 

SĄSIEDZKIE   WYPOMINKI  

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 
Doświadczamy anonimowości w sąsiedztwie. Nie czujemy 
odpowiedzialności za siebie nawzajem szczególnie w sferze 
duchowej. Nie modlimy się za siebie nawzajem w szerszym 
wymiarze (sąsiedztwo, parafia, miasto, Ojczyzna).  
2. Ideał (ale Pan Bóg wzywa nas do): 
Apostoł Paweł zachęca nas: Jeden drugiego brzemiona 
noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2), bo 
jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.  
3. Przemiana (dlatego powinniśmy przyjąć postawę): 
Pragniemy dopomóc w docenieniu wzajemnej 
odpowiedzialności przez zaproszenie do przezwyciężenia 
anonimowości przy okazji tworzenia Sąsiedzkich 
Wypominek. Wypiszmy na kartce dołączonej do Listu 
„Bądźmy razem” imiona naszych zmarłych. Przekażmy 
kartkę komuś z sąsiadów prosząc o modlitwę. Sąsiad po 
modlitwie przekaże kartki (naszą i swoją) kolejnej osobie i 
tak powstanie Sąsiedzka Lista Zmarłych, za których modlić 
się będziemy w sąsiedztwie.  


