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1. Przez cały listopad przed mszą świętą wieczorną czyli o godz. 17.30 zapraszamy
na  różaniec  za  zmarłych  polecanych  w  wypominkach.  Przypominamy,  że
codziennie w dni powszednie trwamy na adoracji  Najświętszego Sakramentu,
którą o godz. 17.00 rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2.W przyszłą niedzielę rozpoczynamy  Adwent. Od tej niedzieli będą do nabycia
świece  Caritas  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy  Dzieciom  oraz  opłatki  na  stół
wigilijny. Opłatki zostaną poświęcone na mszy świętej o godz. 7.00.

3. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w tym tygodniu wg. ustalonego porządku.
Dodatkowo w sobotę  po  mszy  świętej  wieczornej  katecheza  przedchrzcielna
oraz   spotkanie  formacyjne  kandydatów do  bierzmowania  z  klas  VIII  SP,  a
w niedzielę przed mszą świętą o godz. 9.00 katecheza dla dorosłych.

4. Schola  Dziecięca  „Nutki  Popiełuszki”  zaprasza  chętne  dzieci  (dziewczynki  i
chłopców należące do scholi i te, które chciałyby dołączyć) na naukę śpiewu w
czwartki  po  mszy  świętej  wieczornej.  Scholę  poprowadzi  Pan  Marceli  Kyc,
którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie także jako nowego organistę.
Pan Marceli zastąpi na stanowisku organisty jednego z trzech organistów, którzy
posługują w naszej parafii, Pana Bartosza Pyziaka, któremu bardzo dziękujemy
za dotychczasową współpracę.

5. W zakrystii  trwają zapisy do dziecięcej  Róży Żywego Różańca św. Hiacynty
oraz Róży bł.  kard. Stefana Wyszyńskiego – dorosłych. Przyjęcie do nowych
Róż  Różańcowych  odbędzie  się  8  grudnia  w  Uroczystość  Niepokalanego
Poczęcia  NMP.  Zachęcamy do  tej  modlitwy,  o  którą  prosi  nas  Matka  Boża
Fatimska. Rodziców prosimy, aby wspierali swoje dzieci w ich zaangażowaniu,
chęciach oraz ufnej dziecięcej modlitwie.  

6. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższy
piątek po Mszy świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Matuszczaka domy od
nr 2b do 24.

7. Zachęcamy  do  czytelnictwa  prasy  katolickiej,  a  szczególnie  najnowszego
numeru Niedzieli, w której prezentowana jest nasza parafia.

8. W przyszłą niedzielę taca na spłatę budowlanego kredytu.

9. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.


