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1 Dzisiaj:
 Parafialne  Święto  Dziękczynienia.  Msza  św.  dziękczynna  o  godz.  10.15.  Z

przyczyn  technicznych  nie  będzie  popołudniowego  spotkania  przy  kościele.
Zapraszamy natomiast do kawiarni Emaus na specjalne menu. Po wakacyjnej
przerwie zapraszamy na nasze parafialne pączki. 

 Rozpoczyna się Tydzień Wychowania: „Maryja wychowawczynią pokoleń”  oraz
Kwartalne  Dni  modlitw  za  dzieci,  młodzież  i  wychowawców.  Pamiętajmy
w modlitwach o  młodym pokoleniu  Polaków prosząc  dla  nich  o  umocnienie
wiary. 

 Dzisiaj składka remontowo – budowlana. Za składane ofiary Bóg zapłać. 

2 W kalendarzu liturgicznym:

 W środę – św. Jana Chryzostoma
 W czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 W piątek – NMP Bolesnej
 W sobotę – św. Korneliusza i Cypriana 

3 Spotkania grup duszpasterskich:

 Rejonowe spotkanie Szafarzy Nadzwyczajnych Eucharystii – we wtorek Msza św.
o godz. 18.30 i spotkanie w Auli.

 Chór Corda Cordi – od piątku warsztaty wokalne.
 Duszpasterstwo młodzieży – w piątek o godz. 19.00.
 Ministranci – w sobotę o godz. 10.00. Chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu

zapraszamy w niedzielę przed Mszą św. o godz. 11.30 do zakrystii. 
 Żywy  Różaniec  i  Straż  Honorowa  – różaniec  w intencji  kapłanów w niedzielę

po Mszy św. o godz. 7.30. 
 Rodzina Saletyńska – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Wynagradzająca

w niedzielę o godz. 15.00. Później spotkanie w Auli Jana Pawła II.

4 Stały konfesjonał w piątek od 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 18.30. 

5 W  przyszłą  niedzielę  będziemy  gościć  świeckich  misjonarzy  Agnieszkę  i  Jakuba
Biegaj, którzy wraz z 4 dzieci zostali posłani przez Papieża Franciszka na misje rodzin
ad gentes do Mołdawii. Zostawiają wszystko i jadą tam świadczyć swoim życiem, że
Chrystus  jest  Panem ich  życia.  Wszystkich  kosztów jest  bardzo dużo.  W przyszłą
niedzielę będzie można po Mszach św. wesprzeć misjonarzy ofiarą.   



6 Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski
modlitwą  różańcową.  W  święto  Matki  Bożej  Różańcowej  (7  października),
na  zakończenie  obchodów  100.  rocznicy  objawień  fatimskich,  Polacy  udadzą  się
na  granice  kraju,  by  modlić  się  o  ratunek  dla  swojej  Ojczyzny  i  całego  świata.
Pragniemy  włączyć  się  w  to  dzieło  modlitwy.  Dla  naszej  parafii  kościół  stacyjny
znajduję się w Boleszkowicach. osoby chętne mogą zapisywać się w kawiarni Emaus.
Koszt                     55 zł. więcej informacji udziela p. Lesińska nr tel. 747 486 282. 

7 Polecamy prasę katolicką.

8 W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Tadeusz Nowak, Lidia Owczarzak, Bogumił Słoma i
Sławomir Pawliczak. Wieczny odpoczynek…

9 Ogłoszenie na prośbę: Ruszyła rekrutacja do XVII edycji Szlachetnej Paczki. Szlachetna
Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej  i  realizowany  przez  Stowarzyszenie  Wiosna.  Osoby  chętne  do
wolontariatu zachęcamy do wejścia na stronę internetową www.superw.pl  

http://www.superw.pl/
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