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1. Dzisiejsza niedziela przeżywana w Kościele jako XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

W tym roku pragniemy zatrzymać się wraz ze Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” nad 

sytuacją chrześcijan zamieszkujących Republikę Środkowej Afryki. Tam cierpienie ma twarz milionów 

naszych braci i sióstr w wierze umierających z głodu. Twarz  tysięcy dzieci zmuszanych do niewolniczej 

pracy  w  kopalniach diamentów  i  uranu. Można to dzieło wspomóc materialnie wrzucając ofiary do 

puszek. Bóg zapłać za okazane serce. Szczegóły można znaleźć na plakacie lub na ulotkach. 

2. Dzisiaj przypada II Niedziela miesiąca: po Mszy Świętej o godzinie 12:30 będzie zmiana tajemnic Żywego 

Różańca, a po niej rozpocznie się Adoracja NS, która trwać będzie do godziny 17:15 zakończona 

różańcem w intencji dzieci nienarodzonych wpisującą się w akcje: „Różaniec do granic nieba”. O godzinie 

15:00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Natomiast po każdej Mszy w dzisiejszą niedzielę 

trwa dyżur członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium umożliwiając złożenie zadeklarowanych ofiar 

pieniężnych. 

3. Dziś po Mszy o godzinie 12:30 będzie Spotkanie Zakonu Franciszkanów Świeckich. 

4. Dziś o godz. 16.00 w kościele pw. św. Józefa, przy ul. Kotlarskiej odbędzie się ekumeniczna "Modlitwa  

o pokój i za prześladowanych chrześcijan". 

5. Kancelaria parafialna jest nieczynna. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z księdzem dyżurującym. 

6. W tym tygodniu będziemy przeżywać: 

 W poniedziałek 09 listopada Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. W tym dniu można 

uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie kościoła katedralnego i odmówienie tam „ Ojcze Nasz’  

i „Wierzę w Boga…” 

 We wtorek 10 listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża 

 W środę 11 listopada wspomnienie św. Marcina z Tours. W Tym dniu będziemy obchodzić 102. 

Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W  katedrze o godz. 9.00 będzie sprawowana 

Msza Św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem JE ks. bp. Marka Mendyka.  

 W czwartek 12 listopada wspomnienie św. Jozafata 

 W piątek 13 listopada wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polskich. 

7. Na ławkach są wyłożone kartki wypominkowe – prosimy czytelnie wypisywać imiona zmarłych oraz ulicę 

zamieszkania i numer bramy ofiarodawcy. Kartki te można składać do skarbon znajdujących się z tyłu 

Świątyni lub w kopertach na tacę. Nabożeństwa Wypominkowe będą sprawowane o godzinie 18:00 w 

następującym porządku: 

 Poniedziałek 09.11:  w kościele parafialnym ul. Bema, Langiewicza 

                              w kościele tygodniowym ul. Kunic, Jasińskiego             

 Wtorek 10.11:        w kościele parafialnym: Słotwina, ul, Sikorskiego, Podmiejska,                  

                                                                Deszczowa, Osiedle nad Potokiem 

                                         w kościele tygodniowym ul. Ofiar Oświęcimskich,  

                                                                                Osiedle Zwierzynieckie  

 Czwartek 12.11:      w kościele parafialnym: ul. Prądzyńskiego 1-45 

                              w kościele tygodniowym: ul. Prądzyńskiego 47-99 

 Piątek13.11:          w kościele parafialnym: ul. Prądzyńskiego 101 do końca i bez nr. bram 

                              w kościele tygodniowym: ul. Piłsudzkiego, Emilii Plater  

Po Nabożeństwie będzie sprawowana Msza Święta w intencji wyczytanych zmarłych.  

 

8. Zachęcamy do nabywania naszego parafialnego kalendarza, w którym znajdują się podstawowe 

informacje nt. funkcjonowania naszej wspólnoty parafialnej. Ofiara za kalendarz to 6 zł. Kalendarze 

znajdują się na stoliku przy chrzcielnicy.  

9. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w tygodniki: Niedzielę i Gościa Niedzielnego, Loservatore 

Romano 

Ks. Rafał Kozłowski, Proboszcz 


