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1. Dzisiaj I niedziela miesiąca. 15.00 spotkanie KŻR.Taca dzisiejsza jest przeznaczona na cele
charytatywne.Także dzisiaj na 11.30 spotkanie katolickiego Przedszkola Św. Antoniego i
kiermasz związany z dniem pieczonego ziemniaka. Od rana trwa kiermasz Po mszach św.
będzie można kupić różne potrawy z ziemniaka, przygotowane przez rodziców i pracowników z
naszego Przedszkola. Dochód na potrzeby przedszkola.
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane w dni zwykłe po mszy
wieczornej, czyli ok. 17.30, a w niedziele o 14.30, w Jartyporach o 18.00. Dzieci otrzymają
specjalne naklejki. Odmawiajmy też Różaniec w domach. Zapraszamy różne grupy do
prowadzenia Różańca: w niedziele – KŻR; w poniedziałki – dzieci ze szk. Podstaw.; we wtorki –
III klasy; w środy – bierzmowani, w czwartki – różne wspólnoty ( Odnowa, Neokatechumenat,
Kościół Domowy, Caritas i inne); w piątki – ministranci; w soboty – duszpasterze).Młodzież do
bierzmowania zapraszamy w niedziele i środy na różaniec do kościoła w ławki( nie na
korytarzu czy na dworze).
3. 4 X wspomnienie św. Franciszka. \jest to także dzień Imienin papieża Franciszka, którego
polecajmy Bogu w modlitwie.
4. W poniedziałek 3 X spotkanie katechetów po Różańcu na Sali klasztornej.
5. We wtorek 4 X spotkanie Caritas parafialnej, Chcemy reaktywować grupę charytatywną,
dlatego zapraszamy osoby, które były zaangażowane w pomoc potrzebującym, oraz nowe
osoby chętne do takiej pracy (zapraszam przedstawicieli ze wszystkich wspólnot i grup
parafialnych. Spotkanie we wtorek po różańcu w kaw.
6. W tym tygodniu I czwartek miesiąca- modlimy się o nowe powołania kapnął. i zak.
7. I piątek miesiąca: do chorych pojedziemy od 8.30. \adoracja i sp0owiedź od 15.00 do 17.00.
msze w. z nab. I piątku: o 7.00 i 17.00 , w Jartyporach o 18.00.
8. 5 X wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.
9. 7 X wspomnienie NMP Różańcowej. Msza św. w intencji KŻR odbędzie się za tydzień 9 X o
15.00. Po mszy św. spotkanie przy herbacie i ciastku na Sali klaszt.
10. Za tydzień na 11.30 spotkanie dzieci klas III i ich rodziców przed I Komunią św.
11. Dzisiaj rozpoczyna się kurs przedmałżeński w Bazylice. O 17.00 na starej plebanii.
12. Podziękowanie za dekorację różańcową: wikariuszom, p. Monice i p. Piotrowi
13. W dniach 16-18 X odbędzie się wizytacja kanoniczna naszej parafii przez Bpa Piotra Sawczuka.
Wizytacja w Jartyporach rozpocznie się 16 X o 8.30, a w klasztorze 16X o 9.45 od uroczystego
ingresu i powitania Pasterza.

14. 15-16 X nabożeństwo 40-to godzinne i odpust ku czci św. Piotra z Alkantary. Odpust poprowadzi
O. Michał Masłowski –Jezuita z Warszawy.
15. Nagrodzeni ministranci za IX 2022 r.(1) Kamil Horabik – 56 pkt., 2) Szymon Głażewski – 55 pkt.,
3) Daniel Markowski – 44 pkt. . Gratulujemy.
16. Zachęta do nabycia „Niedzieli”. Zapowiedzi przedślubne:

