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1. Dziś obchodzimy 21. Dzień Papieski. Ofiarami do puszek możemy wesprzeć Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program stypendialny skierowany do uzdolnionej
młodzieży z małych miast i wsi.
2. Październik to miesiąc różańca, choć w naszym kościele przez cały rok przed Mszą św.
wieczorną jest odmawiany różaniec. Dziękujemy osobom z różnych grup modlitewnych za jego
prowadzenie. Każdego dnia zapraszamy na godz. 17.20 na nabożeństwo różańcowe. Różaniec
prowadzą: w niedziele - Żeńskie Koła Różańcowe; w poniedziałki - Odnowa w Duchu Świętym;
we wtorki - dzieci; w środy - Domowy Kościół; w czwartki - młodzież; w piątki - Oaza Dorosłych;
w soboty: trzecią - Rycerze Św. Jana Pawła II; czwartą - Ćwiara; piątą - Dzieło Nieustannej
Nowenny Uczniów Jezusa. Zachęcamy także do codziennego, wspólnego odmawiania różańca
w rodzinach.
3. Jutro dzień imienin wikariusza naszej parafii - ks. Emila. Pamiętajmy o nim w naszych
modlitwach.
4. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na
sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom,
wychowawcom i katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego
na każdy dzień.
5. W piątek, 15 października, będziemy obchodzić Dzień Dziecka Utraconego. To dzień
szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Otoczmy ich
naszą modlitwą.
6. W sobotę, 16 października, przypada 43. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową.
7. Zbliża się listopad - miesiąc poświęcony szczególnej pamięci o naszych bliskich
zmarłych. Kartki na wypominki za zmarłych i Mszę św. składkową, która będzie sprawowana
codziennie o godz. 18.00, przez 30 dni listopada, są wyłożone na ławkach z tyłu kościoła. Po
czytelnym wypisaniu, najlepiej w mianowniku, możemy je składać w zakrystii lub w kancelarii do
końca października. Wypominki z poszczególnych ulic będą wyczytywane w kolejne dni
tygodnia. Lista jest wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Gdyby brakowało jakieś ulicy, to
proszę ją zgłosić.
8. Do nabycia nowy numer "Martyrii" (październikowy).
9. Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, życzymy
obfitości Bożych łask, zdrowia i odwagi św. Jana Chrzciciela oraz polecamy wstawiennictwu św.
Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce...
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