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1. PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY – to czas szczególniej modlitwy,
w której powierzamy Maryi sprawy pokoju na Ukrainie a także nasze rodziny,
problemy Kościoła, umiłowanej Ojczyzny i świata. Zapraszamy serdecznie
wiernych na różaniec w niedzielę na g. 17.00 (ze zmianą tajemnic), dzieci we
wtorek, środę i w czwartek na g. 16.45, dorosłych w tygodniu na g. 17.30.
2. WTOREK 4.10 - UROCZYSTOŚĆ Św. O. Franciszka z Asyżu. Tradycyjnie w
wigilię święta, czyli w poniedziałek, zapraszamy na g. 18.00 na Transitus, czyli
nabożeństwo błogosławionej śmierci św. Franciszka oraz na Eucharystię po
Transitusie. Przynosimy ze sobą świece. Tego dnia można uzyskać odpust zupełny.
Dzieci zapraszamy w poniedziałek na błogosławieństwo zwierząt na g. 17.00
przy głównym wejściu do kościoła.
3. KALENDARZ LITURGICZNY:
 w środę – św. Faustyny Kowalskiej
 w piątek – NMP Różańcowej
4. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – spotkanie formacyjne w środę o g. 16.30.
5. W I CZWARTEK M. o g. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, różaniec
(17.30) oraz Msza św. w intencji powołań oraz naszej Służby Liturgicznej z
rodzinami.
6. W I PIĄTEK M. spowiedź przed każdą Mszą św., od g. 16.15 spowiedź dla
dzieci, o g. 16.45 różaniec z Komunią św. oraz odwiedziny chorych w domach wg ustaleń z ojcem.
7. I KOMUNIA ŚW. – spotkanie dla rodziców i dzieci w przyszłą niedzielę po Mszy
św. o g. 12.00.
8. REKOLEKCJE ODNOWY WIARY – w czwartek 6 października o godz.
18.45 rozpoczynamy w naszym kościele rekolekcje odnowy wiary. 10 spotkań z
katechezą, modlitwą wspólnotową oraz dzieleniem się sobą w małych grupach
pozwoli ci doświadczyć obecności Boga w swoim życiu, pogłębić Twoją relację z
Nim i znaleźć drogę do szczęścia. Serdecznie zapraszamy.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Bez emocji i krytycznie wobec przedmiotu w szkole Historia i Teraźniejszość
- Zamiast miecza – o niezwykłej sile różańca
- Gość Extra – Dotyk miłosierdzia – piękne wydanie albumowe (12 zł.)
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Wanda KUC, l. 67 z Zagórzyna
+ Franciszek WASIELEWSKI, l. 75 z ul. Tynieckiego
+ Krystyna WĘGLIŃSKA, l. 77 z Al. Wojska Pol. Dobry Jezu…

