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„Bóg zapłać” za modlitwę i złożone ofiary przeznaczone dzisiaj na szczególne inwestycje parafialne.

W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny”, który podejmuje temat mediów społecznościowych: Są
one jak „fala powodziowa niosąc ze sobą wszystko – skarby i śmieci”.

Niedzielne Nieszpory dzisiaj o godz. 16.15.

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

Spotkanie młodzieżowe – w piątek o godz. 19.00.

Ze względu na uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Rafała Grunerta w najbliższą śro-
dę kancelaria parafialna nie będzie czynna.

Jednodniowe nauki przedślubne zostaną przeprowadzone w naszej parafii w sobotę 10 paździer-
nika w godz. od 10.00 do 18.00. Kurs obejmuje całość nauk ogólnych, oprócz spotkań w poradni
małżeńskiej,  które  para  zobowiązana  jest  odbyć  indywidualnie.  Ze  względu  na  obostrzenia,
wszystkie spotkania odbędą się w kościele. Konieczne są wcześniejsze zapisy.

Ze  względu  na  obostrzenia  wciąż  nie  powinniśmy  odwiedzać  chorych  i  starszych  parafian
z Najświętszym Sakramentem w sposób grupowy. Możemy to jednak czynić indywidualnie i to
niekoniecznie jedynie w przypadku zagrożeniu życia, ale również w normalnym trybie działań
duszpasterskich. W związku z tym bardzo prosimy, aby zgłosić indywidualnie w zakrystii lub kan-
celarii chore czy starsze osoby, które pragnęłyby wyspowiadać się, przyjąć Komunię Św. lub Sa-
krament Chorych. Przyjmiemy zgłoszenie i umówimy się na konkretny dzień i godzinę odwiedzin.
Jeśli to możliwe chorych, których odwiedzał ks. Achim zgłaszamy do Niego, chorych, których od-
wiedzał ks. Proboszcz, zgłaszamy do Proboszcza. Prosimy, aby zadbać także o chorych, którzy nie
mają swoich bliskich.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy szczególny czas naszych Parafialnych Misji Świętych, które
trwać będą do kolejnej niedzieli. W tym trudnym czasie potrzebujemy umocnienia i duchowej od-
nowy. Gorąco zachęcamy, aby zarezerwować sobie czas na codzienną Mszę Św. i poszczególne
spotkania. Prosimy też, aby z zaproszeniem trafić do tych, których pośród nas z różnych powodów
nie ma. Przy wyjściu z kościoła znajdują się informacje. Na dużym formacie – program z listem
ojca misjonarza na odwrocie. Proszę wziąć więcej egzemplarzy, aby pozostawić w swoim domu
i wywiesić zaproszenie i program np. w gablotach na klatkach osiedlowych. Jeśli to możliwe, to
egzemplarze mniejsze proszę umieścić w skrzynkach pocztowych. Oczywiście, nie chodzi o dzia-
łanie na siłę, ale o udostępnienie informacji potencjalnie zainteresowanym osobom. Stańmy się
w ten sposób apostołami Dobrej Nowiny. I módlmy się o to, bo to dobre dzieło zaowocowało
w życiu całej naszej parafii.

Zarząd DFK zaprasza na wykład naszego kleryka Przemysława Pawlaka, pt.: „Zasłużeni miesz-
kańcy miasta i życie klasztorne” w przyszłą sobotę 26 września o godz. 15.00 w Domu Kultury.

Obfitości Bożych łask na nowy tydzień!


