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1.  Kolejny raz witam i dziękuję Ks. Proboszczowi Seniorowi Zenonowi, za posługę 

duszpasterską w naszej Wspólnocie dzisiaj oraz w najbliższych dniach, podczas mojego 

udziału w corocznych rekolekcjach kapłańskich. Bóg zapłać!     
  

2. Przypominam, iż decyzją Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (na życzenie Ks. Prymasa), we 

wszystkich Parafiach naszej Archidiecezji, do 30 września b.r., mają odbyć się dodatkowe 

sprawozdawczo-doradcze (opiniujące) spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich, jako 

przygotowanie do spotkań dekanalnych i diecezjalnych.  

Stąd też bardzo proszę Przedstawicieli naszej Parafialnej Rady o udział w takim 

spotkaniu w poniedziałek 30 września po wieczornej Mszy św., to jest ok. godz. 18.00.  

Już teraz dziękuję wszystkim uczestnikom naszego spotkania za obecność. 
 

3. W niedzielę za tydzień, 29 września, podczas Mszy św. o godz. 10.30, Dzieci Komunijne 

przeżywać będą poświęcenie Różańców u progu października - miesiąca różańcowego. 

Zachęcam wszystkie Osoby posiadające nie poświęcone różańce do włączenia się oraz 

wspólnej modlitwy.  

 Natomiast już teraz zapraszam Żywy Różaniec naszej Parafii na spotkanie  

w pierwszą sobotę miesiąca, 5 października, po porannej Mszy św. (przed świętem Matki 

Bożej Różańcowej). W planie: sprawdzenie porządku rozdzielonych tajemnic, odbiór nowego 

numeru czasopisma Królowej Różańca Świętego oraz sprawy porządkowe i organizacyjne.  
 

4. Z wdzięcznością informuję, że (dzięki inicjatywie oddolnej [!]) wznowione zostały  

w naszym Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Rynek 10, wejście z boku od 

strony Biblioteki) spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików Ocaleni; w każdą środę, 

godz. 18.00. Zachęcam gorąco wszystkich, którzy pragną i potrzebują pomocy Wspólnoty, 

aby wyjść z alkoholowego uzależnienia (nałogu) do udziału w tych spotkaniach. Jedyny 

warunek wstępny, to choć jedna doba trzeźwości – abstynencji przed spotkaniem. Proszę 

także o modlitwę w intencji tego dzieła. 
  

5. Zachęcam do lektury Przewodnika, zwłaszcza artykułów Krzyż się obronił, Dusza  

w zwierciadle (o O. Pio w przeddzień jego liturgicznego wspomnienia), Poza słowami, 

Zaplątani w sieć i innych.  
 

6. Z minionym tygodniu odszedł nagle w wieku lat 51 do wieczności Śp. Ks. Marek 

Sobociński, w latach 2012-2017 proboszcz parafii w Palędziu Kościelnym, wspomagający 

w tymże czasie posługą sakramentalną także naszą parafię. Msza św. pogrzebowa  

w kościele w Brudzewie w środę 25 września o godzinie 11.00. Śp. Zmarłego Kapłana  

i wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu...      
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