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PPARAFIALNEARAFIALNE M MISJEISJE  Ś  ŚWIĘTEWIĘTE
Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w niezwykły tydzień Świętych Misji Parafialnych. Gorąco za-
chęcamy do odważnego włączenia się w ten święty czas. Dla o. Cherubina prosimy o światło Du-
cha Św. i serdecznie Mu dziękujemy za trud przybliżania nas do Boga.
Dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na Niedzielne Nieszpory.
Zwracamy uwagę, że Msza Św. poranna przez cały tydzień odprawiana będzie  o godz. 9.00. Na
niej oraz na Mszy Św. o godz. 18.00 – nauka ogólna. Przed Mszami – modlitwa różańcowa (pro-
simy, aby poranny różaniec był prowadzony w zwykłym porządku). Każdy dzień misyjny będzie
miał swoją tematykę. Proszę zajrzeć do programu informującego o szczegółach.
Każdego dnia, oprócz środy i soboty, zapraszamy na godz. 20.30 na  nabożeństwo ze świecami
z bajką na dobranoc. Świece procesyjne do nabycia z tyłu kościoła.
W środę wieczorem na różańcu i  Mszy Św. modlimy się za naszych  zmarłych (prosimy, aby
zalecki składać przed różańcem w zakrystii). Po Mszy Św. udamy się na cmentarz procesją, którą
zakończymy uroczystym poświęceniem naszej odrestaurowanej kaplicy cmentarnej.
Oprócz nauk ogólnych, zapraszamy na  nabożeństwa stanowe zawsze po Mszy Św. wieczornej;
w poniedziałek dla kobiet, we wtorek dla mężczyzn, w piątek dla młodzieży.
W pierwszy czwartek miesiąca Msza Św. wieczorna z  odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.
W piątek o godz. 9.00 Msza św. szczególnie dla chorych i starszych parafian z błogosławień-
stwem lurdzkim. W sobotę – w Maryjny Dzień Święta Miłości zapraszamy na nabożeństwo dla
matek w stanie błogosławionym i małych dzieci, a o godz. 18.00 – na Mszę Św. w intencji mał-
żeństw i rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.
Zakończenie Misji  w przyszłą niedzielę, czyli  w rocznicę poświęcenia naszej świątyni o godz.
16.00 na Nabożeństwie Krzyża Misyjnego.
Spotkania dla dzieci i młodzieży – od poniedziałku do środy o godz. 11.00 w szkole.
Z okazji misji została wykonana specjalna świeca pamiątkowa. Zachęcamy, aby nabyć ją i palić
przez cały tydzień, aby przypominała nam o tym szczególnym duchowym czasie. Póki co jest ich
100 szt. Jeśli będzie trzeba, to zostanie dorobiona większa ilość.

We wtorek o godz. 9.00 – Msza Św. dziękczynno błagalna z okazji 35. rocznicy posługi w zakry-
stii naszego pana kościelnego Erwina Wawersig.

Nauki przedchrzcielne  – w przyszłą sobotę o godz. 16.30. Chrzty i roczki w niedzielę 11 paź-
dziernika o godz. 15.30. Nauki przedślubne – w sobotę 10 października od 10.00 do 18.00.

Kancelaria Parafialna w misyjnym tygodniu – nieczynna.

W zakrystii do nabycia  „Gość Niedzielny”, w którym możemy przeczytać o roli, jaką powinien
pełnić dojrzały mężczyzna w relacjach rodzinnych. „Mały Gość” zawiera plakat z modlitwą  Pod
Twoją Obronę oraz przybliża postać błogosławionego nastolatka Carlo Acutris, o którym opowiada
jego mama.

Obfitości Bożych łask na święty czas Misji Parafialnych!


