Ogłoszenia parafialne
XXVIII Niedziela zwykła 10.10.2021 r.
9 października 2021

Obchodzimy dzisiaj XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Po Mszach św. będziemy
zbierać ofiary na fundusz na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja Wiatrak zaprasza na Koncert
„Śladami Ojca Świętego” o godz. 18.00, składka budowlana zostanie przełożona na III niedzielę
18.10. W niedzielę za tydzień razem z młodzieżą zapraszamy na koncert - czuwanie z okazji Dnia
Papieskiego o godz. 16.30 szczególnie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z
wszystkich poziomów.
Dzieci zapraszamy na różaniec od poniedziałku do czwartku o godz. 16.30, a dorosłych codziennie na
17.30. Msza św. dla wdów i wdowców w czwartek 14.10 o godz. 9.00. W piątek 15.10 ADŚ zaprasza
na Mszę św. w intencji członków Apostolstwa o godz. 17.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o świętości zwykłych ludzi, o tym czym jest
rozpoczynający się Synod w Kościele oraz relacja z kanonicznego objęcia Diecezji przez Bpa
Krzysztofa Włodarczyka.
W Biurze Parafialnym i w zakrystii można składać wymienianki jednorazowe i roczne. Druki
wyłożone są w wejściu do kościoła. W czwartek 14.10 obchodzimy święto Pracowników Oświaty.
Pragniemy życzyć wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty Bożego
błogosławieństwa, zadowolenia z pracy i ludzkiej życzliwości, Szczęść Boże.
Parafia św. Łukasza zaprasza na Mszę św. odpustową w przyszłą niedzielę 17.10 o godz. 11.30. Ks.
Proboszczowi jak i Parafianom składamy życzenia opieki świętych Patronów.
Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas I zapraszamy na spotkanie w
piątek o godz. 18.30 do salki. Młodzież licealną zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.00, a w
czwartek młodzież z klas VI do VIII zapraszamy na godz. 18.30 do salki na plebanii. Oaza Dzieci

Bożych zaprasza uczniów z klas 3-5 w niedzielę na Mszą św. o godz. 11.30, a następnie spotkanie w
salce w domu parafialnym. Scholka dziecięca zaprasza na próby w każdą niedzielę o godz. 10.00.
Studentów zapraszamy na spotkanie Strefy dialogu w środę o godz. 20.00 w salce.
Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk zaprasza na inaugurację Synodu w Diecezji w sobotę 16.10 o godz.
18.00 do katedry. Pragniemy poinformować, że w gablotce znajduje się stała informacja dotycząca
wsparcia dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele.
Bardzo dziękujemy Panom z Rycerzy Kolumba i z Domowego Kościoła za pomoc w
zagospodarowaniu tereny za kościołem, za zorganizowanie sprzętu, za wyrównanie terenu oraz
przywiezienie ziemi, Bóg zapłać.
W zeszłym tygodniu zmarły: śp. Józefa Kowalska l. 93, zam. ul. Duboisa 1 oraz śp. Jolanta Siegert l.
71, zam. ul. Porazińskiej 7. Polećmy je Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie……

