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1. W kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami. W związku z 

rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz dbaniem o zdrowie swoje i osób 

będących obok nas, prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

higieny.  

 

2. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Łukasza Ewangelisty, jest to Święto 

patronalne Służby Zdrowia, pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji pra-

cowników Służby Zdrowia. W piątek natomiast obchodzimy Uroczystość św. Jana 

Pawła II, zapraszamy na Mszę Św. z kazaniem o godz. 18.00. Zachęcamy wszystkich 

parafian, aby w tym dniu zapalić znicz przy pomniku Świętego Papieża. 

 

3. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek przeznaczoną na 

stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach 

materialnych. Na ten cel zebraliśmy 2120 zł. Wszystkim ofiarodawcom w 

imieniu młodzieży składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

4. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc październik: w 

dni powszednie po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedziele o godz. 

17.30. Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 17.00.  

 

5. Piątego września Ks. Bp zainaugurował całodzienną adorację Najświętszego 

Sakramentu w naszej świątyni. Przypominamy, że adoracja odbywa się od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00. 

 

6. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za naszych drogich 

zmarłych, podczas tzw. wypominek. Wypominki przyjmujemy w zakrystii:  

– Jednorazowe – za które modlimy się na cmentarzu 1 listopada  

– Miesięczne – za które modlimy się w dni powszednie przez cały miesiąc listopad 



– Roczne – za które modlimy się przed Mszą Św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

 

7. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Francisz-

kańskiego Zakonu Świeckich. Serdecznie zapraszamy. 

 

8. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone pro-

dukty i ofiary w czasie kwesty na klasztor i Jadłodajnie dla potrzebujących.  

 

9. W przyszłą sobotę w naszym kościele odbędzie się dekanalne spotkanie Kół 

Żywego Różańca. Początek spotkania o godz. 10.00. W programie przewidziana 

jest: katecheza, procesja różańcowa, Msza Św., adoracja Najświętszego Sakra-

mentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia, która zakończy spotkanie. Szczegó-

łowy program znajduje się na tablicy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy.  

 

10. W obecnym roku podjęliśmy kontynuację remontu zabytkowego ogrodzenia 

kościelnego, do spłaty na dzień dzisiejszy pozostało 18 tys. zł. W związku z tym taca 

w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na spłatę kolejnej raty tej inwestycji. Za 

złożone ofiary serdecznie dziękujemy.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


