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1. Dziś przypada XXVI Niedziela Zwykła. Cieszymy się z obecności w naszej
wspólnocie misjonarza Ojca Emiliana ze Zgromadzenia Księży Pallotynów, który
dzieli się z nami przesłaniem objawień Matki Bożej w Kibeho.
2. Przypominamy młodzieży klas VIII o dzisiejszej Mszy świętej o godz. 1800 i
pierwszym spotkaniu formacyjnym w drugim roku przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania. Obecność kandydatów wraz z rodzicami jest obowiązkowa. Ks.
Michał zaprasza także tych wszystkich starszych uczniów oraz dorosłych, którzy z
różnych przyczyn nie przystąpili do sakramentu bierzmowania w przewidzianym
czasie szkolnym i chcieliby nadrobić tę zaległość.
3. W tym tygodniu w czwartek rozpoczyna się miesiąc październik, a wraz z nim
tradycyjne Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy wszystkich na wspólną
modlitwę każdego dnia o godz. 1700. Dzieci i młodzież szczególnie prosimy o
obecność w każdy poniedziałek, środę i piątek. Dla najwytrwalszych i
najgorliwszych przewidziane są pamiątki.
4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza
Sobota Miesiąca. Pierwszy Czwartek to okazja do uczczenia Pana Jezusa
obecnego w Sakramencie Eucharystii i modlitwy w intencji kapłanów oraz nowych
powołań do służby w Kościele.
W Pierwszy Piątek zapraszamy dzieci z klas IV i wszystkie starsze oraz
młodzież i dorosłych do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Spowiedź będzie na
porannych Mszach świętych o godz. 700, 730, 800 i 900. Po południu o godz. 1500
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będzie Koronka do Miłosierdzia
Bożego i nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa, spowiedź od godz. 1530,
Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz. 1600, o 1700 Nabożeństwo Różańcowe i
wieczorna Msza św. o godz. 1800.
W Pierwszą Sobotę zapraszamy czcicieli Niepokalanego Serca Maryi na
nabożeństwo po Mszy św. o godz. 900. W tym dniu w godzinach
przedpołudniowych księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
5. W przyszłą niedzielę - pierwszą miesiąca października - po Mszy Świętej o
godz. 1200 odbędzie się procesja różańcowa do pięciu ołtarzy.
6. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy
+Śp. Kazimierza Wasilewskiego,
+Śp. Stanisława Wolińskiego
+Śp. Helenę Kołodziejską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

