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

dni powszednie i niedziele o godz. 1800.  

2. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po 

Mszy św. o godz. 900 w dolnym kościele. 

3. 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. 

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

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

Rodzicami w górnym kościele. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

Temat spotkania: „ Wiara jest drogą”. 

 Kościelna Służba Porządkowa „ Totus Tuus” dziś o godz. 1700. 

 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

 Wspólnota Misji św. Faustyny w środę po Mszy św. o godz. 1900. 

 Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę po Mszy św. o godz. 800. 

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

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

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 sobotę , 22 listopada , o godz. 1900. 

8. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby organizacyjne Światowych Dni 

Młodzieży w 2016 r. 

9. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołom prześladowanym dziś po Mszach św. przed 

kościołem. 

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


