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1. Dziś o godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej nabożeństwo różańcowe za zmarłych
i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne
porady prawne.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych
i zachęcamy do wspólnej modlitwy.
3. Jutro i we wtorek modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczornej.
4. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, na które zapraszamy
szczególnie te osoby, które przyjęły Szkaplerz Św. Michała Archanioła.
5. W środę – 09.11. - rocznica konsekracji Bazyliki Laterańskiej, nad wejściem której znajduje
się do dzisiaj napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą różańcową za zmarłych polecanych
w wypominkach o godz. 1730.
6. W czwartek – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. O godz. 1700 Godzina Święta
połączona z modlitwą różańcową za zmarłych o godz. 1730. Po Mszy św. wieczornej
spotkanie dla SKC. W środę i czwartek gościć będziemy moderatorkę SKC – s. Krystynę
z racji 13 rocznicy powstania w naszej parafii SKC. Zapraszamy naszą wspólnotę SKC na
spotkanie z tej rocznicowej okazji.
7. W piątek – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. W tym dniu przypada Narodowe
Święto Niepodległości i 98 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak
w dzień powszedni. Natomiast miejska Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie
o godz. 930 w kościele OO. Dominikanów, a po niej tradycyjna manifestacja patriotyczna.
W naszej świątyni o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych i rozpoczęcie nowenny przed
Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. O godz. 1800 Msza św. o Bożym
Miłosierdziu w intencji naszej Ojczyzny. W piątek z racji święta biskupi udzielają dyspensy od
pokarmów mięsnych.
8. W sobotę – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Modlitwa wypominkowa za zmarłych po
Mszy św. wieczorowej.
9. W przyszłą niedzielę - 13 dnia miesiąca modlitwa różańcowa o godz. 1715. W przyszłą
niedzielę – II miesiąca obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą
szczególnie na trwające prace związane w pokryciem dachu świątyni.
W przyszłą niedzielę Rycerze Kolumba zbierać będą podpisy pod europejską inicjatywą
obywatelską w sprawie definicji małżeństwa i rodziny. Prosimy zabrać ze sobą dowody.
10. Terenowe Biuro Radia Maryja organizuje w dniu 03 grudnia br. pielgrzymkę do Torunia
na obchody 25 rocznicy powstania Radia Maryja. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. W niedzielę 16 października w kościołach całej Polski odbyło się liczenie wiernych.
W niedzielnych Mszach św. w naszej świątyni uczestniczyło 1074 osoby, w tym 672 kobiety
i 402 mężczyzn, a do Komunii św. przystąpiło 528 osób, w tym 391 kobiet i 137 mężczyzn.
12. Bóg zapłać” parafianom z bl nr 2 przy ul. Armii Krajowej za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 181 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 3 przy ul. Armii Krajowej,
m. od 1 do 30.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

