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1. Nabożeństwo różańcowe dziś  o godz. 1815. 

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

na Mśzy ś w. inicjacyjnej dziś  o godz. 1130. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

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

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś  o godz. 1500 w go rnym koś ciele. Kolejne 

śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi naśzego koś cioła będzie na temat: 

„Pośługiwanie ś w. o. Jana od Krzyz a ”. Spotkanie jeśt otwarte dla wśzyśtkich. 

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

4. Uroczyste zakończenie konferencji dla narzeczonych i wręczenie zaś wiadczen  o 

ukon czonym kurśie przed śakramentem małz en śtwa w poniedziałek, 21 paz dziernika, 

na Mśzy ś w. o godz. 1900.  

5. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada we wtorek, 22 paz dziernika. 

6. Nabożeństwa różańcowe w paz dzierniku w dni powśzednie po Mśzy ś w. o godz. 1800 , 

a w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraśzamy na ro z aniec w poniedziałki, ś rody i piątki 

o godz. 1700. 

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. Badanie niedzielnych praktyk religijnych ( dominicanteś i communicanteś) dziś   

podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w.  



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

listopadzie przyjmowane śą w zakryśtii i kancelarii parafialnej, a dziś  takz e przy 

wyjś ciu z koś cioła. Przy wyjś ciu z koś cioła moz na zabrac  przygotowane karty, na kto rych 

wpiśzemy imiona zmarłych, kto rych chcemy polecic  modlitwie wypominkowej. 

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

11. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano i wieczorem. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

12. Taca dzisiejsza przeznaczona jeśt na miśje. 

13. 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. 

14. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Barbarę Gabara, 

Mariusza Hubczyka i Henrykę Ziewiec. Pamiętajmy o nich  w naśzych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


