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1. Wczoraj rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. W czasach tak niespokojnych i trudnych, oraz
niejednego  zagubienia  człowieka  skazanego  na  zdawanie  trudnego  egzaminu  ze  swej  postawy  wobec  Boga  
i  bliźnich,  weźmy  do  naszych  dłoni  różaniec.  Prosi  nas  o  to  sama  Matka  Najświętsza.  W  naszym  Kościele
nabożeństwo różańcowe jest  odprawiane od poniedziałku do soboty przed Mszą św.  czyli  o  godz.  1730;  tylko
wyjątkowo  w  najbliższą  środę  różaniec  dopiero  o  godz.  1900,  a  następnie  Eucharystia.  Natomiast  
w niedzielę różaniec po Mszy św. o 1000.  Ponadto w październiku w  piątki o  1930 w Kaplicy tzw.  „Rodzinny
różaniec św.”, na który zapraszam zwłaszcza młodzież i te osoby, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia.
Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do Świątyni, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. 

2. Wczoraj odbył się pogrzeb śp. + Anny Skwiercz, zam. w Ostrowie, ul. Nowa 35. Zmarła przeżyła 49 lat. Dobry Jezu… 
3. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:

 I-szy Czwartek Miesiąca – modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne
 I-szy  Piątek  Miesiąca  –  Msze  św.  w  Kościele  o  godz.  1630 i  1800,  a  po  Eucharystii  o  1630 wystawienie

Najświętszego Sakramentu. Możliwość przystąpienia do Sakr. Pokuty i Pojednania ok. 30 minut przed każdym
Nabożeństwem. Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1330.

4. Za  tydzień  obchodzić  będziemy XXII  Dzień  Papieski pod  hasłem:  „Blask  Prawdy”.  Zgodnie  z  tradycją
przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na rzecz wsparcia kształcenia zdolnej młodzieży.

5. W przyszłą niedzielę, w drugą niedzielę miesiąca - tradycyjnie taca gospodarcza. Bóg zapłać za wszelką pomoc.
6. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę miłej, spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!
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