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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tydzień misyjny. Pamiętajmy w modlitwach
o całym dziele misyjnym kościoła. Z tej okazji dzisiaj zbiórka do puszek na
Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Trwa miesiąc październik- miesiąc różańca. Nabożeństwo różańcowe w naszej
wspólnocie:
 Dla młodzieży i dorosłych codziennie o 1730;
 Dla dzieci ostatnie dwa nabożeństwa we wtorek i piątek o 1630;

3. Zapraszamy wszystkich Wiernych na Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej –
„Pozytywne Granie”, w najbliższą sobotę 29 października na terenie Starej
Kopalni. Wstęp wolny. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 900, której przewodniczył
będzie J.E. Ks. Bp Ignacy Dec. Organizatorem jest stowarzyszenie „Ludzie Jana
Pawła II”.

4. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pod

chórem są wyłożone karteczki wypominkowe, które prosimy bardzo czytelnie
wypełnić i wraz z ofiarą złożyć w zakrystii. Kartki będą wyczytywane wg ulic,
dlatego prosimy o wpisanie adresu osoby zamawiającej. Przez cały miesiąc, za
polecanych zmarłych, codziennie będzie odprawianych 24 Msze św. w
kościołach pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana u nas o godz.
1800.

5. W uroczystość Wszystkich Świętych, przez cały dzień, odbywać się będzie
kwesta na cmentarzu do puszek przeznaczona na remonty cmentarza. Zwracamy
się do Wiernych o pomoc w kwestowaniu. Osoby, które chciałyby pomóc w
zbieraniu datków prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. Prosimy też o zadbanie i
uporządkowanie grobów naszych zmarłych. Bardzo prosimy, aby w miarę
możliwości, zabierać śmieci ze sobą do przydomowych śmietników.

6. Za tydzień w niedziele 30 października, przeżywamy w naszej Parafii Niedzielę

Ewangelizacyjną. Przybędzie do nas z kazaniami o. Krzysztof Sikora, karmelita
oraz grupa prowadząca śpiewy w czasie Liturgii. O 1500 Godzina Miłosierdzia i
ucałowanie figury św. Michała Archanioła, a o godz. 1700 koncert zespołu
Belcanto. Bliższe informacje znajdziemy w gablocie parafialnej na plakacie. Po
Mszach Św. Grupa Ewangelizacyjna będzie zbierać ofiary na swoją działalność.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
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