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1. W dniu dzisiejszym po każdej Mszy Świętej będzie można wspomóc materialnie 

stypendystów „Dzieło nowego Tysiąclecia” składając ofiary do puszek. Bóg zapłać 

za ofiarność.  

2. Dzisiaj po każdej Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej będzie trwał dyżur 

członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego 

umożliwiając swoim członkom złożenie zadeklarowanych ofiar pieniężnych.  

Po Mszy Świętej o godzinie 12:30 odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich. 

3. Trwa miesiąc październik. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni 

powszednie o godzinie 18:00, w środę na nabożeństwie do MB Nieustającej Pomocy; 

w niedzielę o 17:15. Nabożeństwo dla dzieci będzie w poniedziałek o godzinie 17:00.  

4. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

 We wtorek 13 października Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego. 

 W środę 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, naszą 

pamięcią ogarniamy wszystkich pracowników oświaty i zapraszamy do 

wspólnej modlitwy.   

 W czwartek 15 października Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa. 

 W piątek 16 października Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej. Z racji 

Uroczystości w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych.  

 W sobotę 17 października Św. Ignacego Antiocheńskiego jest to dzień 

imienin bp. Ignacego Deca. Msza Św. w intencji solenizanta zostanie 

odprawiona 15 października w czwartek o godzinie 12:00 w katedrze. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. We Wtorek 13 października na godzinę 21:00 zapraszamy na ostatnie w tym roku 

nabożeństwo Fatimskie. Prosimy na procesję zabrać ze sobą świecę i różańce. 

6. Za tydzień w niedzielę po Mszy o godzinie 11:00 spotkanie dla Rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii Świętej. 

7. Polecamy także prasę katolicką tygodnik Niedzielę i Gościa Niedzielnego,  

w którym znajduje się artykuł o odpuście ku czci św. Michała Archanioła z naszej 

parafii. Do Gościa Niedzielnego dołączona jest także płyta pt: „Ziemia Maryi”. 

8. Ojcowie Paulini zapraszają na Katechezy dla dorosłych i młodzieży. Spotkania  

w poniedziałki i czwartki o godzinie 19:15 w Sanktuarium św. Józefa  

  na ul. Kotlarskiej. Szczegóły na plakacie. 
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Proboszcz 

  


