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Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Przywrócić
nadzieję”, po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na pomoc Kościołowi w Afryce.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od 17.30 do 18.00, we wtorek Msza św. do
św. Mateusza Ap. i Ew., a w środę Nowenna do MBNP. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na
adorację Najświętszego Sakramentu w poniedziałek od godz. 18.30.
W środę 11 listopada Święto Niepodległości, Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 17.00
i o 18.00. Biuro Parafialne będzie nieczynne. W ciągu całego dnia będziemy się modlić w intencji
ojczyzny.
Apostolstwo Żywego Różańca zapraszamy w czwartek 12.11 na Mszę św. w ich intencji na godz.
17.00 i na Różaniec. Apostolstwo Dobrej Śmierci zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i
zmarłych członków Apostolstwa w niedzielę 15.11 na godz. 18.00.
Msza św. dla wdów i wdowców również w czwartek 12.11 o godz. 9.00.
Przypominamy, że pod chórem umieszczone są 2 skarbonki, przy
św. Antonim na obiady dla dzieci w szkole i druga na Radio Maryja, a przy kaplicy Serca Jezusowego
na kwiaty w kościele.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o religijności Polaków, relacja z beatyfikacji
młodego geniusza Internetu Carla Acutisa oraz art. o pomocy rodzinom z dziećmi z
niepełnosprawnością intelektualną.
Wymienianki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Różaniec w
intencji zmarłych będzie w każdą środę podczas Nowenny do MBNP.
Odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych został przedłużony na cały listopad. W tym
celu należy będąc w stanie łaski uświęcającej pobożnie nawiedzić cmentarz oraz odmówić modlitwę
za zmarłych.
Przypominamy, że wszystkie spotkania w domu parafialnym zostały zawieszone do odwołania. W
kościele prosimy zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach. Obowiązuje nas również

limit 1 osoby na 15 metrów kw. Przy wyjściu z kościoła znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
W zeszłym tygodniu zmarła: śp. Wiktoria Sabadasz l. 80, zam. ul. Przybory 6. Polećmy ją Bożemu
Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie………

