
            
Wypominki 

Modlitwa za zmarłych 
„Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z 

tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w 
dniu ostatecznym.” J6,39      

                               (Prosimy nie odmieniać imion i nazwisk,  
                                 pisać je w mianowniku. ) 

ULICA TWOJEGO ZAMIESZKANIA:.................................... 
     
   Nazwisko                                        Imiona 
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Drodzy Parafianie! 
Listopad jest w tradycji Kościoła miesiącem modlitwy za zmarłych. 

To w tym czasie Kościół na modlitwie wypominkowej  
poleca Bogu wszystkich zmarłych, aby przyjął ich do swojej chwały. 

Zwracamy się  do Was, drodzy Parafianie z zachętą, o podjęcie modlitwy za 
zmarłych rodziców, współmałżonków, krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Nie 

zapominajmy o tych, którzy byli pośród nas, a dzisiaj potrzebują naszego 
modlitewnego wsparcia. 

Wypominki można składać w zakrystii, w kancelarii, złożyć na tacy podczas 
Eucharystii. 

Wypominki będą odczytywane przez cały listopad po wieczornej Mszy św. 
(ok. 18.30),w kościele pw. św. Jana Kantego w Słupsku. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary 
złożone podczas wypominków. 

Aby wypominki były odczytane według poniższego planu, należy na kopercie 
zwrotnej napisać ulicę swojego zamieszkania! 

Plan odczytywania wypominek: 
Poniedziałek: Akacjowa, Arciszewskiego, Awstrica (5 i 19 listopada)///  
Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa (12 i 26 listopada ). 
Wtorek: Gdyńska, Głogowa, Hubalczyków (6 i 20 listopada)///  
Jarzębinowa, Jaworowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa (13 i 
27 listopada).  
Środa: Kalinowa, Krajewskiego, Ks. Brzóski, Leśna (7 i 21 listopada)/// 
Modrzewiowa, Olchowa, Pogodna, Parkowa, Prądzyńskiego, Pułaskiego 
(14 i 28 listopada).  
Czwartek: Racławicka, Sosnowa, Sucharskiego (8 i 22 listopada)///  
Sułkowskiego, Świerkowa, Spacerowa, Topolowa, Wierzbowa (15 i 29 listopada). 
Piątek: Bytnerowicza, Łady- Cybulskiego, Szarmacha, Aluchny - Emelianow, 
Bogdanowicza, Czaplińskiego, Posmykiewicza, Trzeciak (2 i 16 listopada)/// 
Szafranka, Ks. Ziei, Kwapisza, Repelowskiego, Kijowskiego, Grzybowa, Konwaliowa, 
Poziomkowa, Borówkowa, Żurawinowa i pozostałe ulice (9 i 23 listopada). 
W Krępie – w niedzielę o 9.15.  

Msze św. w parafii św. Jana Kantego: w niedzielę 8.30, 10.30, 12.00, 16.30 i 18.00; w Krępie 
9.30. W tygodniu 18.00.  

Kancelaria czynna: poniedziałek 19.00 – 20.00; wtorek 10.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00; piątek 
16.00 – 17.00. 

www.parafiakantego.pl


