
1. Rozpoczął się miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam 
do wspólnego rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Nabożeństwa różańcowe 
są odprawiane:  

 w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  

 w niedzielę o godz. 17.15.  

Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym otrzymają mapę: 
„Maryjny szlak różańcowy”, zaś każdego dnia rozdawane będą naklejki z sanktuariami 
maryjnymi w Polsce.  

2. W związku z nabożeństwami różańcowymi ponawiana jest inicjatywa modlitwy różańcowej 
Rodziców za Dzieci. Gorąco polecam to dzieło ogarniania dzieci swoich i całej Róży 
Różańcowej modlitwą różańcową, by poza troską o sprawy doczesne zostały otoczone 
płaszczem opieki Matki Bożej Królowej Rodzin. 

Wszystkich chętnych rodziców (również chrzestnych), jak i osoby, które rozpoczęły już 
tę formę modlitwy i pragną ją kontynuować, serdecznie zapraszam po Mszy Świętej do 
zakrystii celem zapisania się do Róży Różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci.  

3. W poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich polecanych w modlitwie wypominkowej; 
intencje zostaną odczytane o godz. 17.30. 

4. W czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty 
Krwi Chrystusa;  

5. W piątek przed południem odwiedziny chorych, a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; 
po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30 . 

6. W sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po nim 
wymiana tajemnic różańcowych.  

7. W przyszłą niedzielę z racji na drugą niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła odbędzie się 
kwesta do puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg 
zapłać.  

8. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej. 

9. Zapraszam wszystkich chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu do wstępowania w szeregi 
Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy w zakrystii kościoła.  

10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących 
poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  

11. W nadchodzącym tygodniu: 

- we wtorek św. Franciszka z Asyżu, kapłana; 

- w środę św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy; 

- w piątek Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

12. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z darem modlitwy.  


