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1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na ostatnie w tym roku
nabożeństwo loretańskie, które poprowadzi ks. Mariusz Sobek, Diecezjalny
Duszpasterz Róż Żywego Różańca. Po nabożeństwie w klasztorze odbędzie się
spotkanie Róż Żywego Różańca z Dekanatu. serdecznie zapraszamy do udziału.
2. Na październikowe nabożeństwa różańcowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
zapraszamy w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30. Dzisiaj,
z uwagi na nabożeństwo loretańskie, nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz.
16.30.
3. W poniedziałek, 3 października, po mszy św. wieczornej zapraszamy na Transitus –
franciszkańskie nabożeństwo, podczas którego wspominamy przejście św. Franciszka
z tego świata do nieba. Uczestników nabożeństwa prosimy o przyniesienie świec.
W związku z nabożeństwem w bieżący poniedziałek nie będzie spotkania Kręgu
Biblijnego.
4. We wtorek, 4 października, przypada doroczna uroczystość odpustowa św.
Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela Trzech Zakonów. Msze św. w tym dniu będą
sprawowane o godz. 7.00, 9.30, 12.00 i 18.00. Uroczystej sumie odpustowej
o godz. 18.00 będzie przewodniczył nasz ksiądz proboszcz Ryszard Kinder.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
5. W najbliższy piątek o godz. 17.30 będzie odprawiona msza św. w intencji Papieża
Franciszka, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja. Po mszy św. odbędzie się
spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
6. Na spotkanie animatorów i wszystkich członków Oazy z nowym opiekunem,
o. Sylwestrem, zapraszamy w sobotę o godz. 11.00.
7. Również w sobotę po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie osób
zaangażowanych w kurs Alfa, mszę św. O uzdrowienie i czuwaniem Młodzi dla Jezusa
z o. Sylwestrem. Prosimy o obecność.
8. W przyszłą niedzielę razem z całym Kościołem w Polsce będziemy przeżywać
XVI Dzień Papieski. Po mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek ofiar na fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającą edukację dzieci i młodzieży z ubogich
środowisk.
9. Również w przyszłą niedzielę na mszę św. o godz. 17.00 i comiesięczne spotkanie
formacyjne zapraszamy wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.
10. W bieżącym tygodniu przypadają także następujące wspomnienia liturgiczne:
- w środę – św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy;
- w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Niech św. Ojciec Franciszek wyprosi nam potrzebne łaski i Bożą opiekę.
Wszystkim życzymy miłej niedzieli i dobrego tygodnia

