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1. Różaniec   dziś o godz. 1815. 

2. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po Mszy św. o godz. 900 w 

dolnym kościele. 

3. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. zapraszamy wraz z Rodzicami 

na Mszę św. inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym 

kościele. 

4. Nabożeństwo różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800, a 

w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki o 

godz. 1700. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w  górnym kościele. Temat 

spotkania : „ Wiara i rozum .” 

 Wspólnota Magnificat poniedziałek po Mszy św. o 1800 

6. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża obchodzimy po raz pierwszy w 

Kościele Powszechnym w środę, 22 października. 

7. Już za dwa lata odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej jednak 

młodzież odwiedzi polskie diecezje. Również nasza parafia przyjmie wtedy 

pielgrzymów z zagranicy. Z tej okazji powstaje Parafialne Centrum Światowych Dni 

Młodzieży, które zajmie się organizacją pobytu pielgrzymów oraz duchowymi 

przygotowaniami na centralne dni w Krakowie. Zapraszamy serdecznie wszystkich 

młodych, którzy chcą zaangażować się w działalność Centrum na Mszę św., która 

zostanie odprawiona w środę , 22 października , o godz. 1900. 

8. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej. Przy wyjściu z kościoła 

można zabrać przygotowane karty, na których wpiszemy imiona zmarłych, których 

chcemy polecić modlitwie wypominkowej. 

9. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na misje. 

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

11.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Janinę Gąsiorowską. 

Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ....... 

 


