
1. Nabożeństwo różańcowe – Przez cały miesiąc październik, z Matką Bożą
trwamy na modlitwie różańcowej. Na nabożeństwo różańcowe gromadzimy się
każdego dnia oprócz czwartków – o godz. 17.15. W czwartki, nabożeństwo różańcowe
jest odprawiane w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli po Mszy św.
wieczornej.
W tym tygodniu – w środę 13 października, przypada ostatnie w tym roku
nabożeństwo fatimskie. Z tego względu, Różaniec w tym dniu odmówimy podczas
nabożeństwa fatimskiego o godz. 20.30.

2. Dzień Papieski - Dziś Kościół w Polsce obchodzi XXI Dzień Papieski. Obchodom
tego dnia towarzyszy hasło: Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Jak co roku,
po Mszach Św., są zbierane ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą
uzdolnioną ubogą młodzież. Za zrozumienie i wsparcie tej inicjatywy składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Wypominki - Zbliża się miesiąc listopad, w którym w sposób szczególny
pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Wyrazem naszej pamięci, szacunku i miłości
do zmarłych jest czysty i zadbany grób oraz posprzątany cmentarz. Przede wszystkim
pamiętajmy o modlitwie za zmarłych. W kościele na ołtarzach bocznych, są wyłożone
kartki wypominkowe, na których można wpisywać zmarłych. Wypominki przyjmujemy
w zakrystii: jednorazowe, półroczne i roczne. Prosimy o czytelne pisanie imion
i nazwisk.

4. Poświęcenie tablicy - W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00,
odbędzie się poświęcenie tablicy pamiątkowej poprzedniego proboszcza śp. + o.
Marka Zienkiewicza. Uroczystości będzie przewodniczył Prowincjał naszej Prowincji
zakonnej – o. prof. Grzegorz Bartosik, który odprawi Mszę św. w intencji śp. + ojca
Marka. Zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian do udziału w tym wydarzeniu.

5. Zapisy - Zapisujemy chętnych chłopców na kandydatów na ministrantów.
Zapisywać się można w zakrystii po Mszach świętych u o. Adama.
Natomiast u o. Rafała, trwają zapisy dziewczynek do scholi parafialnej. Prosimy
rodziców o zachęcenie swoich dzieci, do zaangażowania się w tych duszpasterstwach.



6. Sakrament Chrztu św. - Według przepisów liturgicznych, sakrament Chrztu
świętego, powinien odbywać się w czasie głównej Mszy św. w obecności Wspólnoty
Parafialnej. W Kościele Katolickim taką Mszą św. jest niedzielna suma. Chrzest św.
w naszej Parafii jest udzielany w 2 i 4 niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz.
12.00. W przypadkach szczególnych: np. niebezpieczeństwa śmierci lub poważnej
choroby dziecka może być udzielony poza Mszą św. w innym terminie.
Prosimy Parafian przychodzących do kancelarii w sprawie Chrztu swoich dzieci,
o poważne i odpowiedzialne traktowanie tego Sakramentu.

7. Podziękowanie – 6 czerwca tego roku młodzież z naszej parafii otrzymała
sakrament bierzmowania. Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom młodzieży,
za sfinansowanie renowacji pateny i kielicha mszalnego. Koszt renowacji wyniósł 1500
zł. Odnowiony kielich z pateną znajduje się na ołtarzu soborowym.

8. Ofiary – W minionym tygodniu zostały złożone ofiary na tablicę pamiątkową
śp.+ o. Marka Zienkiewicza ze Smardzewic z ul. Białogórskiej - 200 zł, z Twardej 100
zł oraz z Tresty 500 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

9. Taca gospodarcza – W przyszłą niedzielę, będzie zbierana taca gospodarcza na
remonty w naszym kościele. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne: Bóg
zapłać.

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

10. Zmarli – W ostatnim tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odszedł do Pana:
śp.+ Sławomir Grzmiączka lat 85. Wieczny odpoczynek….


