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K K II  EE  RR  MM  AA  SS  ZZ   P    P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  YY  
Obchodzimy  dzisiaj  116.  rocznicę  poświęcenia  naszej  świątyni,  czyli  KIERMASZ  PARAFIALNY.
Dziękujemy Bogu za wielki dar, jakim jest nasz kościół. Pamiętajmy o modlitwie za tych, którzy go ufun-
dowali, wybudowali i przez ponad wiek utrzymywali. Naszym zadaniem jest serdeczna troska o ten Boży
Dom. Za wszelkie dobro serdeczne  „Bóg zapłać”. Również za dzisiejsze ofiary przeznaczone na naszą
świątynię.
Szczególnym naszym gościem jest dzisiaj s. Karolina, Elżbietanka, która w przeżywanym Nadzwyczaj-
nym Miesiącu Misyjnym chce uwrażliwić nasze serca na sprawy misji. Po Mszy Św. można złożyć ofiarę
na misyjne potrzeby siostry.

S. Karolina poprowadzi także popołudniowe Nabożeństwo Fatimskie, które rozpoczniemy o godz. 16.00.
Msza Święta w intencjach zbiorowych o godz. 17.00.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. „Gość Niedzielny” do nabycia w zakrystii.

Nabożeństwo Różańcowe w tygodniu codziennie o godz. 17.15. W środę zostanie połączone z Nowenną
do MB Nieustającej Pomocy.

W ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne dziewczyny z kl. 7 we
wtorek o godz. 18.45 w salce katechetycznej.

Rodziców dotkniętych dramatem straty dziecka i ich bliskich zapraszamy na różaniec i Mszę Św. w środę
15 października – w Dzień Dziecka Utraconego.

Spotkanie młodzieżowe w salce parafialnej w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy chętnych kandydatów do
Bierzmowania, młodzież szkoły średniej oraz starszą.

Przypominamy o konieczności zapisów na nauki przedmałżeńskie, które zostaną przeprowadzone w na-
szej parafii w najbliższą sobotę 19 października.

W  związku  z  Kiermaszem  Parafialnym  Dzień  Papieski w  naszej  parafii będziemy  przeżywać
w przyszłą niedzielę. Wtedy też odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia, która wspiera dzieci i młodzież pochodzące z rodzin ubogich.

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, czyli Spotkanie przy katechizmie i kawie (kik) w przyszłą nie-
dzielę po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.00. Zapraszamy stałych i nowych chętnych do rozmów i po-
głębiania wiedzy o naszej wierze.

Zapowiadamy i zapraszamy na kolejną naszą parafialną pielgrzymkę, która odbędzie się wiosną 2020 r.
Celem jest Francja z jej sanktuariami w Lourdes i La Salette. Na spotkaniu po pielgrzymce do Fatimy, któ-
re odbędzie się w niedzielę 27 października o godz. 15.00 zostanie podana kolejna pielgrzymkowa propo-
zycja. Serdecznie zapraszamy!

Odezwa Bpa.

Niech wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
i naszej patronki św. Marii Magdaleny

wyprasza nam potrzebne łaski w nowym tygodniu!
Szczęść Boże!


