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1. XIV Dzień Papieski obchodzimy dziś pod hasłem  „ Jan Paweł II - świętymi bądźcie". 

Tradycyjnie zbieramy przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz 

stypendialny dla biednej, utalentowanej młodzieży. 

2. Różaniec   dziś o godz. 1815. 

3. Nabożeństwo różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800, 

a w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki 

o godz. 1700. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530 

 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800 

 Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę po Mszy św. o godz. 800 

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530 

 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w       

górnym kościele. Temat spotkania : „ Wiara i rozum ” 

5. W Święto Edukacji, we wtorek, 14 października, modlimy się podczas Mszy św. o godz. 

1800 w intencji naszych nauczycieli i katechetów. 

6. Kolejny cykl katechez prowadzonych przez Pana prof. Zenona Ziółkowskiego 

rozpoczęliśmy w październiku w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 1900 Tematy 

katechez podane są w gazecie parafialnej i na stronie internetowej parafii. Zapraszamy 

chętnych na katechezy do sali w domu parafialnym. 

7. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania spotykają się w przyszłą niedzielę po 

Mszy św. o godz. 900 w dolnym kościele. 

8. Dzieci rocznicowe zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w przyszłą 

niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym kościele. 

9. Tradycyjne liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. w przyszłą 

niedzielę. 

10. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remonty i konserwację w kościele i domu 

parafialnym. 

11. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie TP KUL. 

12. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na misje. 

13. Nowy numer Koła św. Józefa można dziś nabyć przed kościołem. 

14.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Tadeusza Słoneckiego  i  

śp. Leokadię Urbaniak. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek ....... 


