
1. Poświęcenie tablicy – Dziś 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.
Informujemy również, że to wydarzenie będzie transmitowało Radio Niepokalanów.

2. Kalendarz liturgiczny – W poniedziałek obchodzić będziemy święto św. Łukasza
Apostoła - autora Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich i Patrona Służby Zdrowia.

3. 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.

4. Spotkanie - W najbliższy wtorek o godz. 19.00, odbędzie się spotkanie
młodzieży, która w tym roku chce przystąpić do sakramentu bierzmowania.
Obecność młodzieży obowiązkowa, prosimy o punktualne przybycie.

5. Podziękowanie - Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek
przeznaczoną na stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnych
warunkach materialnych. Na ten cel zebraliśmy 1828 zł. Wszystkim ofiarodawcom
w imieniu młodzieży składamy serdeczne Bóg zapłać.

6. 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.

7. Książka – W tym roku obchodzimy 80-tą rocznicę męczeńskiej śmierci św.
Maksymiliana i 50-tą rocznicę wyniesienia go na ołtarze. Z tej okazji, w przyszłą
niedzielę, na wszystkich Mszach św., kazania o tym wielkim Polaku będzie głosił o.
Robert Stachowiak. Będzie można również nabyć, wydaną przez Wydawnictwo



Niepokalanów a zredagowaną przez o. Roberta, książkę „Widziałem człowieka
niezwykłego” ze świadectwami więźniów Auschwitz o św. Maksymilianie.

8. Koncert - W przyszłą niedzielę – 24 października o godz. 16.00, odbędzie się
koncert patriotyczno – religijny zespołu kapela Fakiry pod hasłem Dziękujemy za
wolność. Podczas koncertu będą wykonane pieśni, które zostały napisane
w momentach trudnych i przełomowych dla Polaków takich, jak powstania narodowe
oraz I i II wojna światowa. Organizatorom koncertu zależy na tym, aby słuchacze
wykonywanych pieśni, włączyli się we wspólne śpiewanie, dlatego przed koncertem
będą rozdawane śpiewniki, które będzie można zabrać do domu.
Serdecznie zapraszamy.

9. Ofiary – W minionym tygodniu zostały złożone ofiary na tablicę pamiątkową
śp.+ o. Marka Zienkiewicza: z ul. Pilicznej 500, z ul. Południowej 100 oraz ofiary na
renowacje ołtarzy i ambony dwie po 500 zł i 2 tys. zł. Za złożone ofiary 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 odeszli do Pana:
śp. + Helena Zdonek lat 93 oraz śp. + Antoni Kobalczyk lat 65.
Wieczny odpoczynek...


