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1. Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień
Misyjny pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Rozpoczyna ona
Tydzień Misyjny, w którym w sposób szczególny obejmujemy modlitwą
misjonarzy oraz tych, którym głoszą Dobrą Nowinę.
2. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy
na różaniec zwłaszcza w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30.
3. Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na bezpłatną
gimnastykę usprawniającą i przypomina o uroczystym spotkaniu z okazji
Dnia Seniora w poniedziałek o godz. 13.00 (w czwartek spotkanie się nie
odbędzie).
4. Apostolat Maryjny zaprasza w środę, 27 października, o godz. 8.30
na różaniec, a następnie na Mszę św. w intencji tegoż Apostolatu.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas siódmych w czwartek o godz.
18.45 w kościele.
6. W czwartek dzień imienin biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszego pasterza. Prośmy, by Bóg darzył
go zdrowiem i umacniał swoją łaską, by za przykładem Jezusa, Dobrego
Pasterza, prowadził nas drogą wiary.
7. Nowenna do św. Judy Tadeusza, patrona od spraw trudnych, przy relikwiach
świętego, w czwartek po Mszy św. wieczornej. Prosimy, aby w skrzynce
umieszczonej w kaplicy składać kartki z intencjami.
8. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek i piątek
od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.
9. Zbliża się listopad, czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Prosimy
o czytelne wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które
są do zabrania przy wyjściu z kościoła. Jeżeli ktoś chce, aby jego wypominki
zostały wyczytane w konkretnym dniu, prosimy zgłosić to w zakrystii.
Zachęcamy również do porządkowania cmentarzy, a przede wszystkim
do duchowego przygotowania się do Uroczystości Wszystkich Świętych,
ponieważ od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

Spowiedź św. pół godz. przed każdą Mszą św. oraz w piątek od godz. 17.00
do 18.00.
10.W przyszły poniedziałek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 (nie
będzie Mszy św. o godz. 12.30 i 16.00). Na cmentarzu brzostowskim Msza
św. o godz. 13.00 (po procesji, która rozpocznie się o godz. 12.30), natomiast
na cmentarzu przy ul. Legnickiej Msza św. o godz. 15.00 (procesja
rozpocznie się o 14.30). W tym roku za zorganizowanie obchodów
uroczystości na cmentarzu przy ul. Legnickiej odpowiada nasza parafia.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć nowy
numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
12.Nasza kawiarnia zaprasza dziś w godz. 8.30–14.00 na ciasto „owocowa
chmurka’’ (wejście od dziedzińca kościelnego).
13.Dziękujemy Parafianom i wszystkim Gościom za wspólnie przeżytą liturgię!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy błogosławieństwa
Bożego, wytrwałości w pokornym zanoszeniu próśb do Boga i zaufania,
że On chce i może ich wysłuchać, a także opieki naszego Świętego Patrona.
14.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Helena Powązka, lat 71, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny odpoczynek
racz Jej dać, Panie...

