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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.
Wyjątkowo w czwartek, ze względu na adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec o godz. 17.30.
Listopad to szczególny czas pamięci, modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Na ławkach
wyłożone są kartki – formularze do wpisywania wymienianek za naszych bliskich
zmarłych. Proszę o zaznaczenie czy chodzi o wymienianki roczne czy jednorazowe. Wymienianki
roczne będą odczytywane przez cały rok, od I niedzieli Adwentu (28.11), o godz. 7.30; natomiast
wymienianki jednorazowe, w połączeniu z modlitwą różańcową od 2.11 do 8.11, o godz. 17.30.
Spotkanie formacyjne dla młodzieży klasy 8, przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania oraz ich rodziców, w najbliższy piątek, 22.10, o godz. 19.00 w kościele.
Spotkanie formacyjne dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św., w najbliższą sobotę,
23.10, o godz. 10.00 w kościele.
Spotkanie dla kandydatów do grona ministrantów w naszej wspólnocie oraz dla naszych
ministrantów, w najbliższą sobotę, 23.10, o godz. 9.30 w kościele.
Spotkanie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św., w najbliższą
niedzielę, 24.10, po mszy św. o godz. 12.00.
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; a także telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
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; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
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