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1. We wtorek, 19 października Msza święta odpustowa ku czci naszego patrona bł. ks.
Jerzego Popiełuszki wyjątkowo o godz. 18.00. Wcześniej od godz. 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu i  Koronka do Bożego Miłosierdzia.  Różaniec w tym
dniu przed Mszą świętą o godz. 17.30. Odpust parafialny jest świętem wspólnoty,
którą ona tworzy. Zachęcamy do spowiedzi, aby móc przyjąć Komunię świętą, bo
to jeden z warunków koniecznych do zyskania odpustu zupełnego w święto patrona
parafii  i ofiarowania  go  za  zmarłych  albo  w  innej  intencji,  także  własnej.
Spowiadamy  codziennie  przed  i  podczas  każdej  Mszy  świętej.  Uroczystości
odpustowej przewodniczył będzie J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny. Zapraszamy
do licznego udziału.

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu przypada w poniedziałek święto Św. Łukasza
Ewangelisty, w środę Św. Jana Kantego, w piątek wspomnienie Św. Jana Pawła II.

3. Porządek spotkań duszpasterskich i formacyjnych w tym tygodniu jest następujący:
 Schola dziecięca w środę.
 Studiująca i pracująca młodzież w czwartek o godz. 20.00.
 Ministranci i lektorzy w sobotę o godz. 10.00.
 Kandydaci do bierzmowania klas ósmych w sobotę o godz. 17.00.
 Schola akademicka w niedzielę o godz. 19.00 

4. Na  stoliku  z  prasą  wyłożone  są  kartki  wypominkowe,  które  po  czytelnym
wypisaniu imion zmarłych składamy w zakrystii lub na tacę. Naszych  zmarłych
polecać będziemy Bogu przez cały listopad podczas modlitwy różańcowej.

5. Dziękujemy Pani  Agacie  Bacher  za  przygotowanie  dekoracji  kwiatowych  oraz
sprzątającym nasz  kościół  w ubiegłym tygodniu.  W najbliższy  piątek  po  Mszy
świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 16 (m.1-20).

6. Prosimy o stosowanie się do znaku przy wjeździe na parking znajdujący się z tyłu
kościoła.  Apelujemy o  to  szczególnie  do tych mieszkańców osiedla,  którzy  nie
zważając  na  uczestników  codziennych  nabożeństw  próbują  robić  z  parkingu
prywatne albo firmowe miejsca postojowe a wręcz miejsca „garażowe”. 

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


