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Serdeczne „Bóg zapłać” za obecność, modlitwę i złożone ofiary przeznaczone dzisiaj na szczegól-
ne nasze inwestycje parafialne.  Dziękujemy też za piękną uroczystość upamiętniającą śp. opata
o.  Adalberta  Kurzeję,  która  miała  miejsce  w ubiegłą  niedzielę.  Szczególne podziękowania dla
p. Bernarda Kowola za wielki trud włożony w zorganizowanie uroczystości. Tablica pamiątkowa
została zawieszona w kaplicy adoracji. Także „Gość Niedzielny” informuje nas o tym wydarzeniu.
Prosimy o pamięć modlitewną o czcigodnym o. Opacie.

Z tyłu kościoła wyłożone są druki na wypominki za zmarłych, za których będziemy się modlić na
Mszach Św. w Dzień Zaduszny oraz na różańcu w pierwszych dniach listopada.
Po raz piętnasty Caritas Diecezji Gliwickiej rozprowadza znicze na uroczystość Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny. Każdy z nich został opatrzony logo Caritas i słowami z Ewangelii wg św.
Marka: ,,Wszystko jest możliwe, dla tego kto wierzy”. W tym roku w diecezji gliwickiej rozprowa-
dzanych jest około 16 tysięcy zniczy. Są do nabycia w cenie 3 zł, a pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na dożywianie dzieci.  Dzięki  temu, pamiętając o naszych zmarłych,  możemy równocześnie
wspomóc tych, którzy żyją obok nas.

Na Nabożeństwo Różańcowe zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00! Poprowadzą je ministranci, któ-
rzy poproszą o ofiarę na cele Liturgicznej Służby Ołtarza.
W tygodniu,  codziennie  zapraszamy na  Nabożeństwo Różańcowe o  godz.  17.15.  Zapraszamy
chętnych do prowadzenia różańca. W środę zostanie połączony z Nowenną do MB Nieustającej
Pomocy.

Czcicieli Matki Trzykroć Przedziwnej zapraszamy na Mszę Św. w  poniedziałek o godz. 18.00.

Msza  Św.  szkolna –  w  czwartek  o  godz.  18.00.  Zapraszamy  uczniów  Szkoły  Podstawowej
i wszystkich chętnych.

Przypominamy o konieczności zapisów na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w naszej pa-
rafii w sobotę 30 października.

Za tydzień przeżywać będziemy tzw.  Niedzielę  Pastoralną. Gościć będziemy rektora Wyższego
Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego ks. prof. dra hab. Andrzeja Anderwalda. Kolekta
zostanie przeznaczona na Seminarium Duchowne. Ze względu na przypadającą w tym dniu Nie-
dzielę Misyjną ofiarą do puszek będziemy mogli wesprzeć misje.

W tym tygodniu  odeszli od nas śp. Jerzy Jatzek, Gertruda Bartkowska, Ryszard Gołąb,  Halina
Dzięcioł i Ryszard Jończyk. Wieczny odpoczynek…

Niech wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
wyprasza nam potrzebne łaski w nowym tygodniu!


