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1. W przyszła  niedzielę  przypada wspomnienie  NMP z  Lourdes.  W Kościele
obchodzimy Światowy Dzień  Chorego.  Zapraszamy  chorych,  ich  rodziny  
i osoby posługujące chorym na mszę św. o godz. 17.00. W czasie mszy św.
udzielimy sakramentu chorych, do którego można przystąpić w stanie łaski
uświęcającej. 

2. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.
Trwają  zapisy  do  Róży  Św.  Siostry  Faustyny.  Serdecznie  zachęcamy  do
włączenia się w tę wspólnotową modlitwę.

3. Także w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10.30 zapraszamy rodziców z
dziećmi, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii Świętej. Spotkanie
w salce przy zakrystii.

4. Dziękujemy  Pani  Agacie  Bacher  za  przygotowanie  dekoracji  kwiatowych
ołtarza.

5. W ubiegłym tygodniu  zakończyliśmy  wizytę  duszpasterską.  W parafii  jest
2412 mieszkań. Odwiedziliśmy 720, co stanowi jedną trzecią.  Nie przyjęto
nas  w  1692  miejscach.  Szacując,  że  około  20%  mieszkań  jest
wynajmowanych studentom,  dużo mieszkań jest  dopiero  urządzanych,  a  w
wielu mieszkaniach nikt nie przyjmuje kapłanów – to są tylko przybliżone
dane. Za otwarte drzwi i życzliwe przyjęcie oraz za złożone ofiary składamy
serdeczne  „Bóg  zapłać”.  Dziękujemy  także  za  wsparcie  i  wszelkie  dobro
w  temacie  budowy  naszego  kościoła,  któremu  patronuje  bł.  ks.  Jerzy
Popiełuszko.  Za  życia  był  bezwzględnie  atakowany  przez  swoich
przeciwników.  Dzisiaj  nikt,  albo  prawie  nikt  wprost  nie  atakuje
błogosławionego, ale dla wielu jest on wciąż znakiem sprzeciwu i protestu.
Niech  więc  Jego  dewiza,  by  zło  dobrem  zwyciężać  będzie  dla  nas
szczególnym zobowiązaniem,  bo wierzymy że dobro jest  w każdym z nas
i trzeba je pomnażać. Będziemy się o to gorąco modlić.

6. W ubiegłym miesiącu na budowę kościoła złożyliście 25456 zł. Z całego serca
dziękujemy za te ofiary i przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy
ofiary na ten cel. Całe dzieło budowy naszego kościoła polecajmy Bogu przez
wstawiennictwo Maryi. Pod Twoją obronę ….

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.


