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1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Papieski. Z tej okazji, po 

Mszach Św. przed kościołem przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek. Ofiary te 

przeznaczone będą na stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w 

trudnych warunkach materialnych. W ten sposób chcemy budować „żywy 

pomnik” pontyfikatu Jana Pawła II. 

 

2. W czwartek podczas Mszy Św. wieczornej będziemy modlili się w intencji Ojca 

Edwarda z okazji jego imienin, natomiast po Mszy w. odprawimy ostatnie w tym roku 

Nabożeństwo Fatimskie, które nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie.  

Nabożeństwo to ma charakter wynagradzający  i jest odpowiedzią na dwa wezwania 

Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Serdecznie  

zapraszamy. Z racji Nabożeństwa Fatimskiego Różaniec dla dorosłych będzie  

odmówiony po Mszy Św. o godz. 18.00 podczas procesji fatimskiej.  

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. W tym tygodniu brat Sylwester rozpocznie tradycyjną kwestę na klasztor i Ja-

dłodajnię im. Bł. Rafała Chylińskiego. Ofiarować można wszystko, co nadaje się 

do przygotowania posiłków. Już dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszyst-

kim naszym Dobrodziejom za złożone produkty żywnościowe i ofiary.  



 

6. W piątek 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zapraszamy na-

uczycieli i pracowników oświaty na Mszę Św. o godz. 18.00. 

 

7. W najbliższy wtorek po Mszy Św. i Różańcu odbędzie się spotkanie Rycerstwa 

Niepokalanej. Zapraszamy również nowe osoby, które pragną wzrastać duchowości 

św. Maksymiliana. 

 

8. W ostatnim czasie na remont ogrodzenia kościelnego została złożona ofiara 

bezimienna w wysokości 700 zł. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy. 

 

9. Jak ogłaszaliśmy tydzień temu w dniu dzisiejszym przeprowadzamy zbiórkę 

ofiar do puszek na leczenie osoby chorej na nowotwór.  Ofiary można również bez-

pośrednio wpłacić na konto poprzez stronę  

www.oknozbiorka.pl/agnieszka-tatarkiewicz. 

 

10. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Stanisław Jałoszyński lat 79 i Stanisław 

Białkowski lat 76 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


