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1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem.  

2. Narasta epidemia prosimy o dyscyplinę w zachowaniu sanitarnych przepisów, które 

dotyczą również zgromadzeń religijnych. Pamiętajmy o ustaleniu zasady w naszym 

kościele, że osoby przyjmujące Komunię św. do ust podchodzą do klęcznika. Natomiast 

osoby przyjmujące na rękę podchodzą od strony chrzcielnicy.  

3. Zachęcamy do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej w kościołach. Trzeba wyzbywać 

się przesadnego lęku przed zarażeniem koronawirusem w świątyniach, a równocześnie 

zachować obowiązujące przepisy sanitarne. Należy używać maseczki zakrywającej usta i 

nos, zachowywać odpowiedną odległość, a także dezynfekować dłonie.  

4. Dzisiaj w dniu św. Franciszka szczególnie modlimy się za papieża Franciszka.  

5. Jutro 5 października przypada św. Faustyny Kowalskiej.  

6. W środę 7 października święto Matki Bożej Różańcowej. Zapraszamy do odmawiania 

Różańca świętego i włączania się do Stowarzyszenia Żywego Różańca. 

7. W czwartek  o godz. 8.00 Msza św. za żywych i zmarłych Członków Stowarzyszenia Matki 

Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Po Mszy św. Różaniec do 7-miu Boleści Matki Bożej. 

8. W przyszłą niedzielę 11 października kolejny Dzień Papieski, który szczególnie jest dniem 

modlitw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, oraz w tym dniu wspieramy fundację 

Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera młodzież uzdolnioną, która bez wsparcia 

finansowego nie mogła by podjąć studiów. 

9. Dzisiaj zbiórka ofiar na Świętopietrze. Stolica Apostolska prosi o objęcie tej sprawy 

szczególną troską, aby w trudnym czasie nie zabrakło wsparcia posługi Ojca Świętego 

względem całego Kościoła.  

10. Ukazał się kolejny numer czasopisma biblijnego „Galilea”. Zachęcamy do lektury tego 

pisma, które wyjaśnia i przybliża nam teksty biblijne.  

11. Dzisiaj w Lesie Piaśnickim uroczystość ku czci Męczenników Lasów Piaśnickich. Msza 

św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódźa o godz. 11.00. Msza św. 

będzie poprzedzona poświęceniem odnowionego grobu nr 2 o godz. 10.30.  

12. W tym tygodniu zmarła: + Alicja Smyk l. 79 z ul. Żeromskiego. 


