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„Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

O godz. 16.15 zapraszamy na Niedzielne Nieszpory.

„Gość Niedzielny” zawiera płytę z głośnym filmem religijnym: Bóg nie umarł. Dla młodszych – nowy
numer „Małego Gościa”. Z tyłu kościoła kolejny numer naszego parafialnego informatora „Łezka”.
Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów kalendarze na 2017 rok z Matką Bożą lub z aniołami
w cenie 5 i 8 zł.

W środę o godz. 17.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

W środę o godz. 18.45 – Spotkanie przy Katechizmie i Kawie, czyli katecheza dla dorosłych. Zapraszamy
stałych i nowych uczestników. Na katechezy te zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby przygo-
tować się do przyjęcia w przyszłym roku Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych. Dotyczy to każdego,
kto z różnych względów wcześniej nie przyjął Sakramentu Bierzmowania lub nie ukończył katechezy
w szkole średniej.

W czwartek o godz. 16.30 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. oraz ich ro-
dziców na Mszę Św. szkolną wraz z poświęceniem różańców oraz spotkanie informacyjne. Różańce w cenie
12 zł. można będzie nabyć w zakrystii w czwartek od godz. 16.00.

W piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej – spotkanie młodzieżowe.

W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy o godz. 7.00 na Mszę Św. wraz z Godzinkami w intencji czci-
cieli Niepokalanego Serca Maryi. W sobotę o godz. 17.15 – pierwsze nabożeństwo różańcowe. W paź-
dzierniku zapraszamy na różaniec całe rodziny każdego dnia o godz. 17.15. Dzieci i młodzież zachęcamy
do gromadzenia obrazków i wklejania ich do zeszytu z religii lub do zeszytu ćwiczeń.

W sobotę odwiedziny chorych i starszych parafian od godz. 8.30. 

Odpowiedzialnych za kręgi rodzin przyjmujących kapliczki MB Trzykroć Przedziwnej oraz tych, którzy
chcieliby się bardziej zaangażować w dzieło szensztackie w naszej parafii zapraszamy na spotkanie orga-
nizacyjne do salki parafialnej w sobotę o godz. 16.00.

W sobotę o godz. 16.30 – nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się w sobotę 22 października w godzinach od 10.00 do
18.00. Konieczne jest wcześniejsze osobiste lub telefoniczne zgłoszenie.

Dom Kultury oraz Rada Osiedla Stara Kuźnia zaprasza w sobotę od godz. 16.00 do Parku Dębina na VI
Mistrzostwa Świata Gry w Kapsle. Imprezie towarzyszyć będzie Biesiada Śląska oraz wiele atrakcji dla
całej rodziny. Wstęp wolny.

Ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Wolontariuszy, którzy chcieliby włączyć się w tę inicjatywę
prosimy o zgłoszenie się do 15.10 przez stronę internetową Szlachetnej Paczki lub o kontakt z liderem na-
szego rejonu p. Elżbietą Glenc. Szczegóły w gablocie lub w zakrystii.

Obfitości Bożych łask
za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej!


