
  

 ▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w Polsce już po raz 22. Dzień Papie-
ski. Jest to okazja do przypomnienia i ożywienia dziedzictwa wiary, które 
pozostawił św. Jan Paweł II. Tegoroczne hasło – „Blask Prawdy” – przy-
pomina, podobnie jak encyklika św. papieża Jana Pawła II o tym samym 
tytule, fundamentalne prawdy doktryny katolickiej z zakresu moralności, 
odnoszące się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współ-
czesnych prób ich podważania lub zniekształcania. 

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni 
powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. W związku z nabożeń-
stwami różańcowymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół go-
dziny przed różańcem. 

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

Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędą się warsztaty muzyczne dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez p. Katarzynę Krynicką.

Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed 
bierzmowaniem dla młodzieży z klas siódmych. 

 ▪ W sobotę (22 października) o godz. 10.00 Franciszkański Zakon Świec-
kich zaprasza na Mszę św., która odbędzie się w kościele św. Antoniego, 
a po niej nastąpi wizytacja i kapituła w sali św. Antoniego.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświę-
cone różańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym 
się do Pierwszej Komunii św.
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 ▪ Przypominam o inicjatywie Parafialnego Zespołu Caritas skierowanej do 
ludzi samotnych z naszej parafii, którzy chcieliby, a nie są w stanie samo-
dzielnie dotrzeć na groby swoich bliskich na cmentarzach w Zdzieszowi-
cach lub Żyrowej. Zgłoszenia można składać do 24 października w kan-
celarii parafialnej lub telefonicznie – 77 483 40 93. 

 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące 
liczby uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do 
Komunii św. wykazały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. 
uczestniczyło prawie 530 osób (w zeszłym roku było 500), w tym do Ko-
munii św. przystąpiło prawie 240 wiernych (tj. o ok. 40 mniej niż w po-
przednim liczeniu).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; można 
też złożyć ofiarę do puszek (z tyłu kościoła) na rzecz Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona rów-
nież na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 
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