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Od najbliższego piątku, rozpoczynamy październik, miesiąc Różańca św. Dzieci zapraszamy
na nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30 w środy i piątki, dorosłych codziennie o godz. 18.30.
Poświęcenie różańców, dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św., w przyszłą
niedzielę, 3.10, podczas mszy św. o godz. 12.00.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej Parafii dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty – składka z tego dnia w
całości jest przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3820
zł. Dziękuję za życzliwość i wsparcie wszystkim ofiarodawcom, a także za indywidualne wpłaty na
konto parafialne.
W tym tygodniu I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św. (szczególnie dla dzieci i młodzieży)
od godz. 16.00 do 18.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 7.30.
W pierwszą sobotę miesiąca, 2.10, msza św. o godz. 8.00 w intencji wspólnoty Matek
Żywego Różańca, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa,
przebłagalna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP.
Po wakacyjnej przerwie, zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO
CHÓRU. Mile widziani stali chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim
talentem wokalnym. Spotkanie w każdy czwartek, o godz. 18.30 w sali parafialnej.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2022 – jest już nowy
kalendarz. Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w
godzinach urzędowania.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych. Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszła do wieczności w minionym tygodniu +Maria Florczak, lat 94, zam. ul. Podchorążych 25; a
także o zmarłych budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i
budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie!

