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1. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę budowlanego kredytu.

2. Od piątku 1 października w dni powszednie Msze święte wieczorne odprawiamy wg jesienno-
zimowego porządku o godz. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego
Miłosierdzia od godz. 16.00.

3. Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca,
aby rozważając tajemnice życia Jezusa i Matki Najświętszej przyzywać Jej wstawiennictwa w
naszym  życiu  i  razem  z  Nią  uwielbiać  Boga. Rodziców  prosimy  o  przypominanie  swoim
dzieciom i zachęcanie ich własnym przykładem do tej pięknej praktyki odmawiania różańca we
wspólnocie parafii w kościele. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej,
zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie. Za udział w nabożeństwie
różańcowym - można zyskać odpust  zupełny.  Święty Jan Maria  Vianney mawiał,  że jedno
„Zdrowaś Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym piekłem. Warto pomyśleć,
co  się  tam dzieje,  gdy odmawiamy różaniec  we spólnocie  rodziny czy  parafii  w kościele.
Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie po Mszy świętej wieczornej.

4. W  piątek  podczas  rozpoczęcia  nabożeństw  różańcowych  będzie  poświęcenie
różańców dla dzieci  przygotowujących się do Pierwszej  Komunii Św. Zapraszamy dzieci  z
rodzicami. 

5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła w środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i
Rafała.  Ponadto  pierwszy  piątek  i  sobota  miesiąca.  Spowiedź  w  piątek  od  godz.  16.00  a
chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 8.30.

6. W tym tygodniu na spotkania zapraszamy:
 Koło Biblijne we wtorek po Mszy świętej wieczornej. 
 Scholę dziecięcą w piątek po Mszy świętej wieczornej.
 Kurs przedmałżeński w piątek o godz. 20.00.
 Ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10.00.
 Kandydatów do bierzmowania z klas ósmych w sobotę o godz. 17.00.
 Scholę akademicką w niedzielę o 19.00

 
7. Dziękujemy  Pani  Agacie  Bacher  za  przygotowanie  dekoracji  kwiatowych  ołtarza  oraz

sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższy  piątek  po  Mszy  świętej
wieczornej prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 13 (m. 66 - 90). 

8. Dzisiaj spotkania organizacyjne z udziałem rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia
I  Komunii  Św.  po  Mszy  świętej  o  godz.  10.30 oraz  kandydatów do  bierzmowania  z  klas
siódmych po Mszy świętej o godz. 17.00.

9. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj po każdej Mszy świętej w zakrystii można skorzystać z pomocy
internetowej w głosowaniu na wybrany projekt Budżetu Obywatelskiego.

10.Wszystkim życzymy dobrej rodzinnej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi


