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1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 17.00 nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki a następnie
spotkanie organizacyjne kandydatów do bierzmowania uczniów klas VIII i ich rodziców.

2. Ponieważ  zmieniły  się  zasady  przygotowania  do  przyjęcia  sakramentu  bierzmowania
z jednorocznego na cykl dwuletni, rozpoczynamy także spotkania formacyjne dla uczniów
klas  siódmych.  Spotkanie  organizacyjne  uczniów klas  VII  i  ich  rodziców  odbędzie  się
w przyszłą niedzielę (26 września) także po Mszy świętej o godz. 17.00.

3. Spotkania formacyjne i duszpasterskie w tym tygodniu:
 Koło Biblijne we wtorek po Mszy świętej wieczornej.
 Schola dziecięca w piątek po Mszy świętej wieczornej
 Kurs przedmałżeński w piątek o godz. 20.00.
 Ministranci i lektorzy w sobotę o godz. 10.00.
 Katecheza przedchrzcielna w sobotę po Mszy świętej wieczornej.
 Katecheza dla dorosłych w niedzielę przed Mszą świętą o godz. 9.00.  
 Dzieci pierwszokomunijne z rodzicami w przyszłą niedzielę po Mszy świętej              

o godz. 10.30.

4. W przyszłą niedzielę (26.09) na Mszy świętej o godz. 10.30 będziemy gościć małżeństwa
z  Kręgu  Domowego  Kościoła,  który  istnieje  przy  naszej  parafii.  Po  Mszy  św.  będzie
możliwość  spotkania  i  zapoznania  się  ze  szczegółami  przynależności  do  nowego  kręgu
rodzin, który jest w trakcie tworzenia. Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które
chcą pogłębić relację z Panem Bogiem i między sobą. 

5. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek po Mszy
świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 13 (m. 41-65).

6. Zachęcamy  was  w  dni  powszednie  do  adoracji  Najświętszego  Sakramentu,  którą
rozpoczynamy o godz. 17.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

7. Pod chórem na stoliku z prasą w koszyczku przygotowane są karteczki z cytatami z Pisma
Świętego. Niech to Słowo będzie przedmiotem pogłębionej refleksji nad własnym życiem.
Wychodząc z kościoła zachęcamy do zabierania ich ze sobą i zastanowienia się, co Pan Bóg
chce do nas powiedzieć.

8. Ogłoszenie  Przewodniczącego  Rady  Osiedla  Pana  Jacka  Gieńca:  Kto  ma  problemy
z głosowaniem internetowym na wybrany projekt Budżetu Obywatelskiego to w przyszłą
niedzielę  (26.09)  po  każdej  Mszy  świętej  w  salce  przy  zakrystii  Pan  Jacek  czeka
z komputerem i służy pomocą. Do głosowania trzeba mieć przy sobie telefon komórkowy. 

9. Dziękujemy za wszelkie duchowe i materialne zaangażowanie w życie naszej parafialnej
i diecezjalnej wspólnoty. Ofiary składane dzisiaj do puszek przeznaczone są na Katolickie
Radio  Via.  W  przyszłą  niedzielę  składamy  ofiary  na  spłatę  budowlanego  kredytu.
Wszystkim życzymy dobrej rodzinnej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.


