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1. Nieszpory  dziś o godz. 1815. 

2. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek  w sali św. Józefa o godz. 2000. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530 

 Totus Tuus dziś o godz. 1700 

 Wspólnota Magnificat w poniedziałek na Mszy św. o godz. 1800. Po Mszy św. 

spotkanie w domu parafialnym. 

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530 

4.  Chłopców, którzy pragną być ministrantami Ks. Leszek zaprasza na spotkanie w 

najbliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem. 

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę 

św. inicjacyjną, dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w dolnym kościele. 

6. Dzieci przygotowujące się w tym roku do rocznicy I Komunii św. zapraszamy wraz 

z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. 

spotkanie w górnym kościele. 

7. Zakończyliśmy zewnętrzne remonty dachu na domu parafialnym, wieżach i 

kopule kościoła. Obecnie trwa remont w domu parafialnym polegający na 

wymianie pionów hydraulicznych. Malowana jest klatka schodowa na starej 

plebanii. W najbliższym czasie reperacji i konserwacji zostaną poddane 

zewnętrzne drzwi naszego kościoła. Sprowadziliśmy też profesjonalne przenośne 

nagłośnienie, używane podczas zewnętrznych uroczystości kościelnych. Zbliża się 

także sezon grzewczy. Bardzo serdecznie prosimy, aby wrócić do tradycji tac w 

drugą niedzielę miesiąca, przeznaczonych na remonty i konserwację obiektów 

sakralnych.  

8. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie Towarzystwa Przyjaciół  

KUL 

9. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remonty i konserwacje w kościele i domu 

parafialnym 

10.  Zbiórkę do puszek na KUL przeprowadzimy w przyszłą niedzielę przed kościołem. 

11.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. + Rozalię Zych i + Jana 

Brochockiego. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ...... 

12.  Nowy numer Koła św. Józefa można dziś nabyć przed kościołem. 


