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1. Nabożeństwo różańcowe  dziś o godz. 1815. 

2. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami 

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

kościele. 

3. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II w poniedziałek, 22 października. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

• Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej. 

• Chłopców, którzy pragną być ministrantami, zapraszamy  

 na spotkanie w niedzielę o godz. 1100  do zakrystii w kościele. 

5. Msza św. dla narzeczonych na zakończenie konferencji przedmałżeńskich  w 

poniedziałek o godz. 1900. 

6. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się w 

przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa. 

7. Nabożeństwa 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. 

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując 

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

modlitwy 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. 

9. Badanie niedzielnych praktyk religijnych ( dominicantes i comunicantes) dziś   

podczas wszystkich Mszy św.  

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

listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej, a dziś także przy 

wyjściu z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można zabrać przygotowane karty, na 

których wpiszemy imiona zmarłych, których chcemy polecić modlitwie wypominkowej. 

11. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 



12. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do 

kościoła i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten cel. 

13. Taca z dzisiejsza przeznaczona jest na misje. 

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

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

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Irenę Biernacką. 

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

 


