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Dzisiaj obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY, rozpoczynający 

TYDZIEŃ MISYJNY w Kościele. Każdy z nas ma być 
MISJONARZEM, poprzez świadecstwo i przykład własnego życia. 

Niech nasza modlitwa i obecność na Eucharystii będą wyrazem 
naszej jedności z misjonarzami na całym świecie a szczególnie  

w najtrudniejszym środowisku jakim jest własny dom i parafia. 
  

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się 

w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje 

powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, 

abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny 

uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, 

języków  i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary do koszyczka 

na ławce obok gazet  w ramach „Papieskiej Tacy Misyjnej”.  

2. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego 

Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie. 

3. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako 

chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 

gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian 

zapraszam na tę modlitwę. 

4. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci 

sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie 

tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne 

zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego 

będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców  

i o własnej Ojczyźnie. 

5. W przyszłą niedzielę 25 października będziemy dziękować Panu Bogu za XIII Rocznicę Konsekracji naszego 

Kościoła Parafialnego. Uroczysta Suma Dziękczynna o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Inspektor 

Jarosław Pizoń - Przełożony naszej Inspektorii, który po Mszy św. poświęci nowe ORATORIUM powstałe  

w południowej części Domu Pogrzebowego. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy pomagali finansowo, 

 i charytatywnie podczas remontu, wyposażenia i posprzątania nowego miejsca modlitwy, formacji i zabawy dla dzieci  

i młodzieży naszej Parafii. 

6. Parafianom, Dobrodziejom oraz indywidualnym Ofiarodawcom, składamy serdeczne Bóg zapłać! za ofiary złożone  

w ubiegłą niedzielę na „Tacę Inwestycyjną” oraz na „Żywy Pomnik Pontyfikatu Jana Pawła II. Zapewniamy  

o wdzięczności i pamięci w modlitwie. 

7. Na ławce z gazetami oraz w przedsionku kościoła wyłożone są kartki na wypominki. Na stronie internetowej Parafii 

dostępny jest formularz wspominkowy, pozwalający przesłać imiona z nazwiskami zmarłych. 

8. Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika „Niedziela”. 

9. W związku z nowymi restrykcjami, dotyczącymi  CoronaVirusa, w naszej świątyni w Białej może podczas Mszy  

i nabożeństw uczestniczyć 50 osób. Pamiętamy o maseczkach ochronnych i dodatkowo o dezynfekcji folii na kratkach 

konfesjonału. Zamiast po spowiedzi całować stułę, bierzemy do ręki „DEZYNFEKATOR” i spryskujemy folię oraz 

przestrzeń przy kratkach. 

10. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie 

czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski - Wacław Depo, 

wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej udziela dyspensy ogólnej  od 

niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla: osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji 

(np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem. 

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 20 X – św. Jan Kanty, prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości  

i wielkiego miłosierdzia. 

• 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary  i bezgranicznego zawierzenia 

Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce. 
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Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo        - PROBOSZCZ 


