
 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele od-
prawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz. 19.00 
odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas 
szóstych szkoły podstawowej.

 ▪ W piątek (13 października) zapraszam na wieczorne nabożeństwo fatimskie. W tym 
dniu w naszej parafii przypada również coroczny dzień adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. Dla zapewnienia ciągłości osób 
adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem 
(oczywiście, wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
– 8.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 9.00 – 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 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 – Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy
– 17.30 – adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie (o godz. 18.00 rozpocz-

nie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec fatimski, a nabo-
żeństwo zakończy procesja ze świecami.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ró-
żańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej 
Komunii św.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spo-
tkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja o po-
działach w Kościele.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościo-
łem można złożyć ofiarę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia parafialne  _____________
8 pa ździernika 2017 r. .

 


