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1. Nieszpory dziś o godz. 1815.

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

wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z ro-

dzicami w dolnym kościele.

3. 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 dziś po Mszy św. o godz. 1130.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.

 Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza na 

       spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem.

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

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.

 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym

kościele. Temat spotkania „Eucharystia jako celebracja miłosierdzia”. Spotkanie

jest otwarte dla wszystkich.

 Bracia z „Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1700.

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

2000.
6.  „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach mo-

dlitwy 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.

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

do zakrystii.

8. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.

9. 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.

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

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Genowefę Zdunek i Je-

rzego Wiktora. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek..


