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1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła i liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.
Niech towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas
strzegli na drogach naszego życia.
2. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. dzisiaj na
Mszy św. o godz. 11.00, a po Mszy świętej spotkanie z rodzicami.
3. Młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania zapraszamy dzisiaj wraz z
rodzicami na Mszę św. o godz. 18.00 połączoną z udzieleniem specjalnego błogosławieństwa
kandydatom do bierzmowania.
4. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i
dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym
- Nabożeństwo różańcowe dla dorosłych i młodzieży
codziennie o godz. 17.30,
- dla dzieci i matek z
małymi dziećmi w poniedziałki i w środy o godz. 17.00
- dla zapracowanych w piątek o godz. 19.30 Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do
świątyni, zachęcamy do odmawiania różańca w domu.
5. We wtorek, 4 października, przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To dzień imienin
papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
- w czwartek godzina święta z modlitwą o powołania od 17.00 –
18.00
- w piątek o godz. 15.00 - Koronka do
Bożego Miłosierdzia i Msza św.
- od godz. 16.00
do 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.
- o godz. 17.00 – Komunia św. pierwszo-piątkowa dla dzieci
- o godz. 17.30 – Różaniec dla wszystkich
- o godz. 18.00 – Msza święta
- o godz. 19.30 – Różaniec
dla zapracowanych.
7. Chorych z Komunią świętą odwiedzimy w piątek i w sobotę od godz. 9.00.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia od godz. 17.15 do 18.00 i dodatkowo w
każdą środę od godz. 18.30 do 20.00
8. Katecheza dla dzieci kl. III – ich przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w
poniedziałki i w środy o godz. 16.30 w kościele.

9. Z dniem 1 września na prośbę ks. Proboszcza Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr
Benedyktynek Misjonarek s. Marcelina Kuśmierz, skierowała do naszej parafii s. Beniaminę, która
pracuje jako katechetka w ZSO nr 10 przy ul. Krasickiego. Serdecznie dziękujemy Matce Generalnej
za drugą siostrę katechetkę, a s. Beniaminie i wszystkim katechetom życzymy owocnej posługi w
pracy katechetycznej.
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA PAŹDZIERNIK 2022R.
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był
miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.
10. Pani Asia od Scholii prowadzi bezpłatne kółka: gitarowe, klawiszowe i flażoletowe dla dzieci i
dorosłych. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie organizacyjne dzisiaj po Mszy św. o godz.
11.00 do salki katechetycznej.
11. Siostra Mirosława zaprasza dzieci na spotkanie Koła Misyjnego dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00
do kawiarenki.
12. W sobotę wczesnym rankiem ks. Proboszcz z grupą parafian wyjeżdża na 10-cio dniową
pielgrzymkę do Włoch.
13. Od 7.X do 8.XII zapraszamy do włączenia się w modlitwę za swoją miejscowość. Codziennie
przez dwa miesiące ofiarujmy jedną dziesiątkę różańca za miejsce w którym na co dzień żyjemy i
wzrastamy.
14. Dziękujemy za ofiary przekazywane na konto parafialne. Nr Konta jest na naszej stronie
internetowej.
15. Polecamy: nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz jubileuszowy numer czasopisma biblijnego
„Galilea”
16. W zakrystii można nabyć książkę wydaną z racji 100-lecia naszej parafii, cena 30zł.
17. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Maryi Matki Bożej Różańcowej na każdy dzień.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła patronuj
nam:
– we wtorek, 4
października – Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel zakonu franciszkańskiego, mistyk;
– w środę 5 października – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, mistyczka,
Sekretarka Bożego Miłosierdzia; – w piątek 7 października – Najświętsza Maryja Panna
Różańcowa – patronka wspólnot Żywego Różańca.
18. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby naszych parafian: śp. Haliny Walesiak, l.91; śp.
Hanny Bieńkowskiej, l.66; śp. Łucji Spieglenin, l.92; śp. Barbary Traskiewicz- Reszka, l.90 i śp.
Daniela Gębickiego, l.85; zmarłych parafian, dobrodziejów i naszych bliskich zmarłych polnećmy
Bożemu miłosierdziu: „Dobry Jezu,..”

