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1. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw różańcowych codziennie po
Mszy  świętej  wieczornej.  W  czwartek  Różaniec  w  intencji  nauczycieli,
wychowawców  i  wszystkich  pracowników  naszych  szkół,  którym  z  okazji  Dnia
Edukacji  Narodowej  składamy  najserdeczniejsze  życzenia. Przypominamy,  że
codziennie  w  dni  powszednie  trwamy  na  modlitwie  przed  Najświętszym
Sakramentem, którą o godz. 16.00 rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. We wtorek, 19 października przeżywać będziemy doroczną uroczystość odpustową
ku  czci  patrona  naszej  parafii,  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki.  Naszym  duchowym
przygotowaniem do tej uroczystości jest odprawiana od dzisiaj codziennie nowenna
do bł.  ks.  Jerzego. Msza święta odpustowa wyjątkowo o godz. 18.00, Koronka do
Bożego Miłosierdzia o godz. 17.00 a różaniec o 17.30.

3. Porządek spotkań duszpasterskich w tym tygodniu jest następujący:
 Koło Biblijne we wtorek.
 Schola dziecięca w środę po różańcu.
 Msza święta Apostolstwa Dobrej Śmierci w czwartek o godz. 17.00.
 Studiująca i pracująca młodzież w czwartek o godz. 20.00.
 Ministranci i lektorzy w sobotę o godz. 10.00.
 Kandydaci do bierzmowania klas siódmych i ósmych w sobotę o godz. 17.00.
 Schola akademicka w niedzielę o 19.00 

4. Przed  nami  miesiąc  listopad,  miesiąc  szczególnej  pamięci  i  modlitwy  za
zmarłych. Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną
powinnością,  bowiem nawet  jeśli  odeszli  w łasce  i  przyjaźni  z  Bogiem,  być
może  potrzebują  jeszcze  ostatniego  oczyszczenia  by  dostąpić  radości  nieba”.
Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki na wypominki. Bardzo prosimy aby
czytelnie  wypisać  imiona   zmarłych,  których  będziemy  polecali  Bogu  w
modlitwie różańcowej w listopadzie. Wypominki można składać w zakrystii.

5. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  i  kaplicę  w  ubiegłym  tygodniu.  W
najbliższy  piątek  po  Mszy  świętej  wieczornej  prosimy  parafian  z  ul.
Architektów, blok nr 14 (m.21-37).

6. Dzisiaj  z  racji Dnia Papieskiego,  po Mszach świętych kwesta  do puszek na  rzecz
uzdolnionej  młodzieży  pochodzącej  z  ubogich  rodzin.  Bóg  zapłać  za  ofiarność.
Dziękujemy także serdecznie za ofiary składane dzisiaj na budowę naszego kościoła.

7. Solenizantom  tego  tygodnia  na  czele  z  Jego  Ekscelencją  Księdzem  Biskupem
Edwardem Białogłowskim składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i opieki
swoich Patronów. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.
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