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 Rozpoczęliśmy miesiąc październik, trwamy w nim na Różańcowym rozważaniu Tajemnic z życia
Jezusa i Maryi. O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka, natomiast o godz. 17.00
odbędzie się katecheza dla dorosłych z cyklu Laboratorium wiary.
 W tygodniu nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. Prosimy poszczególne grupy parafialne o
poprowadzenie modlitwy różańcowej. Plan grup prowadzących różaniec znajduje się w gablotce.
 W poniedziałek w godz. 14.00-16.00 spotkanie p.n. Samopomocowa grupa wsparcia dla osób
chętnych i potrzebujących, które prowadzi p. Anna Sarnecka.
 We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 15.30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na
spotkanie z Panem Jezusem.
 W środę wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Na zakończenie każdej Mszy św. będzie można
uczcić relikwie św. Biedaczyny z Asyżu poprzez ucałowanie.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, Apostołki Bożego Miłosierdzia, o godz. 8.00
Msza św. pierwszoczwartkowa i Nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W czwartek w dolnym kościele o godzinie 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i nabożeństwo
różańcowe prowadzone przez dzieci, w czasie którego zostaną poświęcone różańce dzieci z kl. II
przygotowujących się do I Komunii św. Będą też święcone różańce innych osób, jeśli tego pragną.
 W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem
pierwszopiątkowym.
 W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna, a po Mszy św. wieczornej
spotkanie Redakcji Głosu św. Jacka.
 W sobotę we wspomnienie NMP Różańcowej o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i
nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka
do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
 Również w sobotę na godz. 14.00 zapraszamy na modlitwę różańcową. Będziemy odmawiać cztery
części różańca św. łącząc się w ten sposób z tymi, którzy tego dnia udali się na granice naszej
Ojczyzny, by się modlić na różańcu. W tym dniu nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłosić w kancelarii
lub zakrystii.
 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać tzw. Niedzielę Fatimską. Podczas każdej Mszy św.
będziemy w sposób szczególny dziękować Bogu za niezwykły dar wezwania każdego z nas do
nawrócenia. Oprawę muzyczną Mszy św. o godz. 12.00 uświetni Chór Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego, po Mszy św. koncert zespołu. Serdecznie zapraszamy!
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Parafialny Fundusz Remontowo - Inwestycyjny.
 Zapraszamy w dn. 20-22 października na Pielgrzymkę do Sanktuariów Podkarpacia m.in. św. Jana
z Dukli i św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Koszt 100 zł. Zapisy w kancelarii.
 Zapraszamy także w dn. od 03-05 listopada na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Warmię i Mazury z
okazji Jubileuszu 140 lat Objawień MB Gietrzwałdzkiej. Koszt 100 zł. Zapisy w kancelarii.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Drogę do nieba oraz skosztować rozbarskich wypieków.

