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1. XX Dzień Papieski obchodzimy dziś  pod haśłem „Totuś Tuuś”. Tego dnia 

tradycyjnie zbieramy przed koś ciołem ofiary do puśzek z przeznaczeniem na 

funduśz śtypendialny dla biednej, utalentowanej młodziez y. 

2. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św., klasy III ze Szkoły 

Podstawowej nr 148 oraz dzieci z klas III mieszkające na terenie naszej 

parafii, a uczęszczające do szkół poza parafią, zapraśzamy wraz z Rodzicami na 

Mśzę ś w. inicjacyjną dziś  o godz. 1400. Po Mśzy ś w. śpotkanie w koś ciele. 

3. Nabożeństwo różańcowe dziś  o godz. 1815. 

4. „WIECZORY Z HISTORIĄ NA KOLE” to cykl wykłado w, kto re rozpoczynamy 

poczynając od paz dziernika w kaz dą drugą niedzielę mieśiąca. Na pierwśzy, 

kto rego tematem będzie „Sakralna architektura gotycka na przykładzie katedr 

polskich i zagranicznych”, połączony z prezentacją zdjęc , zapraśzamy dziś  o godz. 

2000 do dolnego koś cioła. Wykłady poprowadzi dr Edgar Sukiennik. 

5. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o 

godz. 1800. 

• Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem 

Bractwo Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę 

o godz. 1700. 

• Dziecięca schola parafialna w  niedzielę na Mśzy ś w. o godz. 1130.  

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 

1500 w go rnym koś ciele. Temat śpotkania „Bezśilny przeciwnik Boga 

groz ny dla człowieka”. Zapraśzamy wśzyśtkich zaintereśowanych. 



 

6. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek w dolnym koś ciele o godz. 2000. 

7. Czterdziesta druga rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II (16.X.1978 r.) 

przypada w piątek, 16 paz dziernika. 

8. Kazania o Różańcu  wygłosi w przyszłą niedzielę, 18 października, Ojciec 

Zbigniew Ptak, paulin, kto rego juz  kilkakrotnie goś ciliś my w naśzej wśpo lnocie 

parafialnej. Po Mśzach S w. przy wyjś ciu z koś cioła moz na będzie weśprzec  

materialnie działalnoś c  ewangelizacyjną Ojco w Paulino w oraz nabyc  wartoś ciowe 

kśiąz ki i lecznicze balśamy. 

9. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św., klasy III ze Szkoły 

Podstawowej nr 317, zapraśzamy wraz z Rodzicami na Mśzę ś w. inicjacyjną w 

przyśzłą niedzielę o godz. 1400. Po Mśzy ś w. śpotkanie w koś ciele. 

10. Nabożeństwa różańcowe w paz dzierniku w dni powśzednie po Mśzy ś w. o godz. 

1800, a w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraśzamy na ro z aniec w poniedziałki, 

ś rody i piątki o godz. 1700. 

11. Badanie niedzielnych praktyk religijnych ( dominicanteś i communicanteś) w 

przyśzłą niedzielę  podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w.  

12. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane śą w zakryśtii i kancelarii parafialnej. Przy wyjś ciu z 

koś cioła moz na zabrac  przygotowane karty, na kto rych wpiśzemy imiona 

zmarłych, kto rych chcemy polecic  modlitwie wypominkowej. 

13. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

14. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

15. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

16. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na miśje. 

17. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 


