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1. Od jutra przez cały październik nabożeństwa różańcowe codziennie
o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałek, środę i piątek
o godz. 16.30, a młodzież w piątek o godz. 17.30.
2. W poniedziałek, 1 października, o godz. 19.00 w salce parafialnej spotkanie
scholi dorosłych. Naszą scholę możemy usłyszeć m.in. w czasie nabożeństw
ku czci Świętego Ojca Pio. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
dołączyć do tej grupy.
3. Jak można zauważyć, w minionym tygodniu rozpoczął się montaż
elementów hełmu na remontowanej wieży kościoła. We wtorek,
2 października, ok. godz. 10.00, zostanie zamontowana pierwsza część
hełmu. Zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu w życiu naszej
parafii i naszego miasta.
4. Od wtorku do czwartku (w dniach 2-4 października) w ramach Dni
Franciszkańskich odbędą się rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznać i pogłębić
duchowość franciszkańską, na Msze św. z homiliami o godz. 9.00.
5. Przypominamy, że Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza na spotkanie
w czwartek o godz. 16.00 w sali kolegium.
6. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację z różańcem
w intencji powołań, która rozpocznie się o godz. 17.00. Po Mszy św.
wieczornej odbędzie się spotkanie ministrantów, lektorów, ich rodziców oraz
Przyjaciół Paradyża.
7. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do
18.00.
8. W piątek, 5 października, o godz. 18.30 drugie spotkanie dla dorosłych
kandydatów do sakramentu bierzmowania. Kurs odbywać się będzie w każdy
piątek i potrwa do końca listopada.

9. Odwiedziny duszpasterskie chorych przez księdza proboszcza w piątek,
a przez księży wikariuszy zgodnie z ustaleniami.
10.W sobotę, 6 października, zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10.20
wspólny różaniec, a o godz. 11.00 Msza św.
11.W najbliższą sobotę, 6 października, w przededniu wspomnienia Matki
Bożej Różańcowej, zapraszamy na pielgrzymkę do Rokitna. Koszt 40 zł,
zapisy w zakrystii. Wyjazd o godz. 7.30. Prowadzimy też zapisy na
pielgrzymkę na Jasną Górę, która się odbędzie w czwartek, 11 października.
12.Również w sobotę młodzież z naszej parafii wraz z ks. Tomaszem weźmie
udział w spotkaniu młodych na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Prosimy o modlitwę na naszą młodzież i za wszystkich, którzy wezmą udział
w tym spotkaniu.
13.Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy Dzieci Bożych
w soboty o godz. 11.00 i na próby scholi dziecięcej w soboty o godz. 12.00.
14.Organizujemy wyjazd na Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny
do Seminarium Duchownego w Paradyżu w sobotę̨, 13 października.
Zapisy w zakrystii.
15.W przyszłą niedzielę o godz. 19.15 z kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe
wyruszy procesja różańcowa, która przejdzie ulicami miasta do kościoła
pw. NMP Królowej Polski, gdzie odbędzie się Apel Maryjny.
16.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
17.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
18.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca, doświadczenia bliskości Boga na modlitwie i wrażliwości na drugiego
człowieka na wzór św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
19. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Irena Baranowska, lat 88, z ul. Armii Krajowej, śp. Filomena Husar, lat
79, z ul. Lotników, śp. Maria Likus, lat 82, z ul. Rudnowskiej, śp. Emilia
Popowska, lat 79, z ul. Budowlanych, śp. Romuald Doroszuk, lat 63, z
ul. Budowlanych, śp. Stanisław Marciniak, lat. 73, z ul. Mechanicznej,
śp. Wanda Matuszewska, lat 71, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie...

