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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. Na koncert muzyki klasycznej  w wykonaniu Orkieśtry Warśaw Camerata zapraśzamy 

dziś  o godz. 2000. 

3. Konferencje dla narzeczonych w poniedziałek w śali ś w. Jo zefa o godz. 2000. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Chłopców, którzy pragną być ministrantami, kś. Leśzek zapraśza na śpotkanie 

w niedzielę o godz. 1100  do zakryśtii w koś ciele. 

• Dziecięca schola parafialna w niedzielę o godz. 1015 w śalce parafialnej. Do 

udziału w ścholi zapraśzamy takz e nowych kandydato w i kandydatki, kto rzy 

lubią ś piewac . 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

5. Rozpoczynamy czas przygotowania do bierzmowania. Zapraśzamy młodziez  z I klaś 

śzko ł ś rednich i śtarśzą młodziez , kto ra nie przyjęła jeśzcze tego śakramentu na 

śpotkanie organizacyjne we wtorek, 24 wrześ nia o godz. 2000 do śali ś w. Jo zefa. 

6. Z początkiem adwentu, w grudniu rozpoczniemy przygotowanie do bierzmowania dla 

młodzieży z 8 klas szkół podstawowych. Więcej informacji przekaz emy w liśtopadzie. 

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 



9. Organizujemy pielgrzymkę na Podhale w dniach 18-20 października. W programie 

Krako w - Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowśka, Wadowice, Ludz mierz, Zakopane. Więcej 

informacji moz na znalez c  na śtolikach przy wyjś ciu z koś cioła. Zapiśy w zakryśtii u kś. 

Artura. 

10.  Zgodnie z decyzją kś. Kardynała Kazimierza Nycza nasza parafia wypożyczyła 

Muzeum Narodowemu we Wrocławiu obraz Michaela Willmanna „Św. Józef z 

Dzieciątkiem Jezus” na wystawę „Willmann. Opus Magnum”. Na początku przyśzłego 

roku pośtaramy śię odwiedzic  wyśtawę w ramach pielgrzymki parafialnej na Dolny 

S ląśk.  

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Lecha Leśniewskiego i 

Stanisława  Żakowskiego. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


