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1.  Przeżywamy Niedzielę Papieską, pod hasłem: Wstańcie, chodźmy! W naszej Wspólnocie 

gościmy ponownie Ks. dra hab. Macieja Olczyka, wykładowcę teologii moralnej. Dziękuję 

Ks. Kan. Maciejowi za głoszone homilie i posługę w konfesjonale. Bóg zapłać też wszystkim, 

którzy włączą się dziś w tradycyjną zbiórkę do puszek przeznaczoną w całości na stypendia 

szkolne dla biednej a zdolnej młodzieży! Zbiórkę przeprowadzają nasi Bierzmowani.  
 

2.  Trwa październik, miesiąc modlitwy różańcowej; wychodząc naprzeciw pragnieniu 

Papieża Franciszka - modlitwy w intencji misji - w bieżącym roku towarzyszą nam 

świadectwa i rozważania misyjne; zapraszam wszystkich Parafian do  udziału we Mszy 

Świętej i nabożeństwie różańcowym: w niedzielę różaniec po Mszy św. o godz. 15.30; w 

dni powszednie po Mszy o godz. 17.30 a w środy po Liturgii porannej. Ponadto zapraszam 

dzieci na wspólną dziesiątkę różańca we wtorki i czwartki na godz. 16.30.  

Wszystkich przygotowujących się do Bierzmowania także proszę chociaż o jedną 

obecność na różańcu w każdym tygodniu. W gablocie zaś przypomnienie obietnic Matki 

Bożej związanych z modlitwą różańcową. 
 

3. Przypominam o zaproszeniu dzisiaj na godz. 20.00 na wspólne Czuwanie Fatimskie w 

rocznicę ostatniego z fatimskich publicznych objawień Matki Bożej. Dzisiaj - jak już 

informowałem - wspólny różaniec wyjątkowo nie po Mszy św. popołudniowej, ale dopiero 

podczas naszego wieczornego czuwania. Proszę o zabranie świec wraz z osłonkami. 
 

4. Osoby nieobecne na piątkowym wspólnym Różańcu oraz drugim w tym roku wspólnym 

spotkaniu młodzieży klas VIII, przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

proszę jak najszybciej o kontakt.    
 

5. W najbliższy wtorek 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego, 

moment pamięci o najmłodszych zmarłych – dzieciach, które umarły jeszcze w łonie matki, 

których bliscy nierzadko nie mieli szansy poznać, które żyły kilka/-naście/-dziesiąt dni  

i  odeszły, zostawiając po sobie pustkę. Zapraszam na godz. 18.00 na modlitwę różańcową 

w tym dniu powierzając Matce Bożej i Bożej miłości te dzieci oraz ich rodziny. 
  

6. Raz jeszcze zapraszam w najbliższy piątek (18 października) na wieczorny Różaniec oraz 

kolejne spotkanie naszego Parafialnego Kręgu Biblijnego. Wszyscy zainteresowani 

wspólnym spotkaniem z Pismem Świętym będą mile widziani.    
 

7. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika, artykułów poświęconych sobie Stefana 

Kard. Wyszyńskiego, artykułów Małżeństwo i uśmiech Boga, Męskie emocje  i innych ... 
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