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9 listopada  2014 r. 

1. Zbiorowe Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w 

dni powszednie i niedziele o godz. 1800.  

2. Na koncert okolicznościowy „Pieśń ujdzie cało...” z okazji 96 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości, w wykonaniu Artystów z Reprezentacyjnego Zespołu Artystów Wojska 

Polskiego, zapraszamy Parafian we wtorek, 11 listopada o godz. 1700 do naszego 

kościoła. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530. 

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530. 

 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w 

górnym kościele. Temat spotkania: „ Wiara jest drogą”. 

4. Msza św. w intencji Ojca św., naszych Kapłanów, Rodziny Radia Maryja i Telewizji 

Trwam we wtorek o godz. 800. Po Mszy św. spotkanie w sali św. Józefa. 

5. Aktualnych studentów i absolwentów ks. Zbigniew zaprasza na spotkanie w ramach 

Duszpasterstwa Akademickiego w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1900. 

6. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się w 

przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 900 w dolnym kościele. 

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

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

dolnym kościele. 

8. Ofiary pieniężne zbierane dziś do puszek przed kościołem w duchu braterskiej 

solidarności przekażemy Wiernym Diecezji Sosnowieckiej na ratowanie zabytkowej 

katedry, której dach doszczętnie spłonął w nocy z 28 na 29 października br. 

Zapowiadaną na dziś zbiórkę na pomoc Kościołom prześladowanym przeprowadzimy w 

przyszłą niedzielę. 

9. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na prace remontowe w kościele i domu parafialnym. 

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

KUL. 

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby organizacyjne Światowych 

Dni Młodzieży w 2016 r. 

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

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Marię Koperską. 

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


