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1. NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – w dni powszednie o g. 17.30, w
niedzielę o g. 17.00 (dziś ze zmianą tajemnic) a dla dzieci o g. 16.45 we
wtorki i czwartki. Różańce, także dla dzieci do I Komunii św., są do nabycia
po każdej Mszy św. w zakrystii. Poświęcenie różańców dzieci – w przyszłą
niedzielę podczas Mszy św. o g.12.00. Zachęcamy serdecznie do odmawiania
codziennie różańca – prywatnie, rodzinnie czy w kościele.
2. UROCZYSTOŚĆ ŚW. O. FRANCISZKA Z ASYŻU 4.10 – tradycyjnie w
wigilię uroczystości, czyli dziś o g. 19.00, będzie tzw. TRANSITUS, czyli
piękne nabożeństwo ukazujące przejście Franciszka z ziemi do chwały Nieba.
Wiernych, którzy kochają św. Franciszka i cenią sobie ducha franciszkowego,
serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo – prosimy o przyniesienie świec.
W poniedziałek zaś zostanie odprawiona uroczysta Msza św. ku czci św.
Franciszka o g. 18.00.
3. KALENDARZ LITURGICZNY:
 Wtorek - św. Faustyny Kowalskiej – Sekretarki Bożego Miłosierdzia
 Czwartek – NMP Różańcowej
4. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU:
 Godzina z Jezusem - w środę po Mszy św. wieczornej
 Czwartek - od g. 15.00 (rozpoczęcie Koronką do MB).
5. I CZWARTEK M. – Msza św. o powołania, w int. Liturgicznej Służby Ołtarza
oraz rodzin ministrantów o g. 18.00.

6. DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem: Nie lękajcie się ! – w przyszłą niedzielę
10.10 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia po raz XXI będzie zbierać
poprzez puszki ofiary na wsparcie niezamożnych uczniów i studentów
pochodzących z uboższych małych miejscowości. Aktualnie wsparcie
otrzymuje prawie 2000 stypendystów.
7. SPOTKANIA FORMACYJNE wspólnot o godz. 16.30:
 FZŚ we wtorek a Rycerstwo Niepokalanej w środę w salce
8. DOBRE NOWINY – darmowe - dziś przy wyjściu z kościoła i na stoliku
pod chórem. Życzymy miłej lektury!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Świadectwa - pięknie o różańcu! O malarzu
pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego, O św. Michale Archaniele, O filmie
Fatima…

