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Przeżywamy miesiąc październik, poświęcony modlitwie Różańca św. Dzieci zapraszamy na
nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30 w środy i piątki, dorosłych codziennie o godz. 18.30.
Tradycyjnie, w każdy 8 dzień miesiąca, podejmujemy MODLITWĘ W INTENCJI
MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO. Tym razem przeżyjemy ją w najbliższy
piątek, 8.10, podczas mszy św. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę, 10.10, będziemy obchodzili XXI Dzień Papieski, poświęcony pamięci
św. Jana Pawła II. W tym roku hasłem przewodnim j są bliskie Papieżowi słowa: „Nie lękajcie się”.
W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu
stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które aktualnie obejmuje opieką blisko 2000
uczniów i studentów z rodzin najuboższych.
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 +Janina Winicka, lat 84, zam. ul. Gdańska 150; 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!

