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1. Błogosławiony Władysław Bukowiński. Dzisiaj po zakończonej Mszy świętej przy wyjściu
z kościoła można spotkać się z naszym Gościem i np. zakupić książkę bł. Władysława
Bukowińskiego: „Wspomnienia z Kazachstanu”.
2. Rada Parafialna. Za tydzień, w poniedziałek - 30 października, o godzinie 19:00 w Domu
Katolickim odbędzie się pierwsze walne zebranie Rady Parafialnej tj. Rady Ekonomicznej i
Rady Duszpasterskiej.
3. Żywy Różaniec. Do tej pory w sposób zorganizowany codziennie Różaniec odmawia 12
Osób. Do pełnej Róży brakuje nam 8 Osób. Bardzo liczymy na wielu chętnych. Obowiązek
nie jest trudny, bo wystarczy w ciągu dnia odmówić jedną Tajemnicę tj. jedną dziesiątkę
Różańca św.
4. Różaniec za dzieci i wnuków. Taki Różaniec odmawiamy wspólnie w każdą pierwszą
sobotę miesiąca. Zapraszamy wszystkich, którym bardzo zależy na pełnym i dobrym
wychowaniu dzieci i młodzieży. „Taka przyszłość Narodu, jakich dzieci chowanie” mawiali nas
Dziadowie.
5. Ofiary na poszkodowanych braci w Meksyku. Dzisiaj, do puszek zbieramy dodatkowe
ofiary dla tych, którzy zostali mocno poszkodowani na skutek trzęsienia ziemi w Meksyku.
6. Katecheza Sakramentalna do Bierzmowania odbywa się w naszym Domu Katolicki w
każdy wtorek o godz. 19:00. Obecnie przygotowuje się 11 Osób.
7. Msza święta i modlitwa na Różańcu za zmarłych. U pana Kościelnego można odbierać
karteczki na „wypominki”. Wypełnione karteczki, później należy oddawać razem z ofiarą w
zakrystii lub w biurze parafialnym.
8. Msze św. w listopadzie. W dni powszednie, w listopadzie br. będą dwie w dużym kościele
o 9:00 i o 18:00 . Pamiętając o naszych Rodzicach, Dziadkach, krewnych, przyjaciołach,
sąsiadach i bliskich zmarłych chciejmy hojnie zagospodarować to duchowe bogactwo.

9. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.

Dzisiaj do dom u można zabrać 17 numer naszego

Niezbędnika.
10. Witraże w naszym kościele. W tych dniach spłacamy ostatnią ratę naszej powinności.
Dziękujemy za pomoc wszystkim ofiarodawcom tj. naszym drogim Parafianom i wszystkim
miłym Gościom.
11. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to tygodniki. Polecamy także „Barkę”. Jest ona naszym
parafialnym ciekawym miesięcznikiem.
12. Z żałobnej karty. W tygodniu odbyły się dwa pogrzeby. Na wieczny spoczynek
odprowadziliśmy: w środę w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Sopocie odbył się pogrzeb
śp. + Jerzy Matelski, lat 91, a w czwartek uczestniczyliśmy w pogrzebie śp. + Łucji
Piórkowskiej, lat 87, także z Sopot ul. Goyki.

