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1. XIX Dzień Papieski obchodzimy dziś  pod haśłem „Wśtań cie, chodz my!” Tego dńia 

tradycyjńie zbieramy przed koś ciołem ofiary do puśzek z przezńaczeńiem ńa fuńduśz 

śtypeńdialńy dla biedńej, utaleńtowańej młodziez y. 

2. Nabożeństwo różańcowe dziś  o godz. 1815. 

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

4. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania śpotykają śię we 

wtorek 15 paz dzierńika  o godz. 1945 w śali ś w. Jo zefa. 

5. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez mężczyzn w śobotę, 19 paz dzierńika o godz. 2000. Do udziału w śpośo b 

śzczego lńy zapraśzamy Pańo w: dziadko w, ojco w, męz o w, młodych przygotowujących śię 

do śakrameńtu małz eń śtwa. Naboz eń śtwo zakoń czy śię Apelem Jaśńogo rśkim o godz. 

2100.   

6. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. śpotykają śię wraz z Rodzicami 

ńa Mśzy ś w. ińicjacyjńej w przyśzłą ńiedzielę o godz. 1130. 

7. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodńiu: 

• Dziecięca schola parafialna w ńiedzielę o godz. 1015 w śalce parafialńej. Do 

udziału w ścholi zapraśzamy takz e ńowych kańdydato w i kańdydatki, kto rzy 

lubią ś piewac . 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

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

• Koło Misyjne w śobotę o godz. 1530. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą ńiedzielę o godz. 1500 w go rńym 

koś ciele. Kolejńe śpotkańie poś więcońe drugiemu patrońowi ńaśzego koś cioła 

będzie ńa temat: „Pośługiwańie ś w. o. Jańa od Krzyz a ”. Spotkańie jeśt otwarte dla 

wśzyśtkich. 



8. Czterdziesta pierwsza rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II przypada w ś rodę, 

16 paz dzierńika a wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki w śobotę, 19 

paz dzierńika. 

9. Nabożeństwa różańcowe w paz dzierńiku w dńi powśzedńie po Mśzy ś w. o godz. 1800 a 

w ńiedziele o godz. 1815. Dzieci zapraśzamy ńa ro z ańiec w pońiedziałki, ś rody i piątki o 

godz. 1700. 

10.  „30 minut dla Jezusa” to ińicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz ńa podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz ońą przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ońa ńa trzydzieśtu mińutach 

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

wdzięczńoś ci i dziękczyńieńia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakrameńtu w ńaśzej ś wiątyńi. Podpiśańe deklaracje moz ńa przyńośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  ńa kto rymś  z boczńych ołtarzy w koś ciele. 

11. Badanie niedzielnych praktyk religijnych ( domińicańteś i comuńicańteś) w przyśzłą 

ńiedzielę  podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w.  

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

listopadzie przyjmowańe śą w zakryśtii i kańcelarii parafialńej. Przy wyjś ciu z koś cioła 

moz ńa zabrac  przygotowańe karty, ńa kto rych wpiśzemy imiońa zmarłych, kto rych 

chcemy polecic  modlitwie wypomińkowej. 

13. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kańcelarii parafialńej. 

14. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaińtereśowańe zapraśzamy 

do zakryśtii. 

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

Krako w - Łagiewńiki, Kalwaria Zebrzydowśka, Wadowice, Ludz mierz, Zakopańe. Więcej 

ińformacji moz ńa zńalez c  ńa śtolikach przy wyjś ciu z koś cioła. Zapiśy w zakryśtii u kś. 

Artura. 

16. Taca z przyszłej niedzieli przezńaczońa jeśt ńa miśje. 

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

rozprowadzają dziś  mińiśtrańci po Mśzach ś w. Ceńa tygodńika to 5 zł. pluś dobrowolńa 

ofiara ńa druk kolorowej wkładki i fuńduśz mińiśtrańcki. 

18. W mińiońym tygodńiu poz egńaliś my w ńaśzym koś ciele śp. Andrzeja Rakowskiego. 

Pamiętajmy o ńim w ńaśzych modlitwach. Wieczńy odpoczyńek ..... 

 

 

 

 

 


