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1. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815.

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie        Miłosier-

dzia.

3. Wznowiliśmy od września Msze św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o

godz. 1500.

4. Dzieci i młodzież szkolna spotykają się na Mszach  św. rozpoczynających rok szkolny i

katechetyczny we wtorek 5 września, według następującego porządku:

 godz. 900  Młodzież szkół ponadpodstawowych;

 godz. 1000 Szkoła Podstawowa nr 317 i Szkoła Podstawowa nr 388

 godz. 1100 Szkoła Podstawowa nr 148;

 godz. 1200 Szkoła Podstawowa nr 225

5. Spotkanie  Kolegium Katechetycznego  w poniedziałek,  4  września  po  Mszy św.  o

godz. 1900 w domu parafialnym.

6. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w poniedziałek w sali św. Józefa o godz.

2000.
7. Dzieci  przygotowujące się  w tym roku do I  Komunii  św. /klasy III/  zapraszamy

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

spotkanie z rodzicami w dolnym kościele.

8. Reaktywujemy dziecięcą scholę parafialną. Dziewczynki i chłopcy pragnący śpiewać

podczas Mszy św. niedzielnych o godz. 1130 zapraszamy na spotkanie z ks. Andrzejem i

panią Martą w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1130.

9. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modli -

twy  adoracyjnej  raz  w miesiącu  w  kaplicy  M.B.  Częstochowskiej,  będącej  wyrazem

wdzięczności i  dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

10.Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy

do zakrystii.

11.Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.



12.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

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

14. W minionym ……


