
  

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni po-
wszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami 
różańcowymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed ró-
żańcem. 

 ▪ W środę (13 października) w naszej parafii przypada coroczny dzień adoracji 
Najświętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. 

W tym dniu zapraszam również na wieczorne nabożeństwo fatimskie. 

Dla zapewnienia ciągłości osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania 
przed Najświętszym Sakramentem (oczywiście, według swoich możliwości):

– 118.00 –  Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 19.00 –  Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 10.00 –  Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 11.00 –  adoracja w ciszy
– 12.00 –  Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 13.00 –  Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 14.00 –  adoracja w ciszy
– 15.00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 –  Parafialny Zespół Caritas i Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 16.00 –  adoracja w ciszy
– 17.30 –  adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie – o godz. 18.00 

rozpocznie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec 
fatimski, a nabożeństwo zakończy procesja ze świecami.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed 
bierzmowaniem dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.
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 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ró-
żańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierw-
szej Komunii św.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na nie-
dzielne spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. 
prelekcja z cyklu spotkań biblijnych – wprowadzenie do św. Pawła.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas wychodzi z inicjatywą wsparcia ludzi samotnych, któ-
rzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na groby swoich bliskich na cmen-
tarzach w Zdzieszowicach lub Żyrowej. Zarówno tydzień przed Uroczystością 
Wszystkich Świętych, jak i w jej oktawie (oprócz dnia 1 listopada) wolonta-
riusze chętnie posłużą transportem i pomocą celem przygotowania grobów 
lub odwiedzenia grobów z możliwością zyskania odpustu zupełnego. Zgło-
szenia można składać do 24 października w kancelarii parafialnej lub telefo-
nicznie – 77 483 40 93. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed 
kościołem można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 
z racji obchodzonego dzisiaj Dnia Papieskiego; w przyszłą niedzielę kolekta 
będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję 
za złożone ofiary.
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