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1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Papieski. Z tej okazji, po Mszach Św. 

przed kościołem przeprowadzamy zbiórkę ofiar do puszek. Ofiary te przeznaczone 

będą na stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach 

materialnych. 

 

2. We wtorek obchodzimy Święto św. Łukasza Ewangelisty, jest to Święto patro-

nalne Służby Zdrowia, pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji pracowni-

ków Służby Zdrowia. W sobotę 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. 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. Piątego września 2021 roku 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. 

 

5. 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. 

 

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

kańskiego Zakonu Świeckich. Serdecznie zapraszamy. 

 



7. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone pro-

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

 

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

bezimienna w wysokości 500 zł. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy. 

 

9. W ostatnią niedzielę w Polsce odbyło się liczenie wiernych. Pragniemy po-

informować, że na Msze Św. niedzielne w naszej parafii uczęszcza 26 % wier-

nych, natomiast do Komunii Świętej przystępuje 10 % parafian.  

 

10. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na leczenie osoby 

chorej na nowotwór, na ten cel zebraliśmy 6410 zł. za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać.  

 

11. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Jan Podgórski lat 74 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


