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1. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną dziś  o godz. 1130. Po Mśzy ś w. śpotkanie z rodzicami w dolnym koś ciele. 

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

dziś   o godz. 2000. 

3. Święto Narodowe, 11 liśtopada i 101 rocznica odzyśkania niepodległoś ci  przypada 

jutro. 

4. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w dni 

powszednie i niedziele o godz. 1800. 

5. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

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

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 1500 w go rnym 

koś ciele. Kolejne śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi naśzego koś cioła 

będzie na temat: „S w. Jan od Krzyz a jako piśarz”. Spotkanie jeśt otwarte dla 

wśzyśtkich. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyśzłą niedzielę o godz. 1600. 

6. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania śpotykają śię we 

wtorek, 12 liśtopada,  o godz. 1945 w dolnym koś ciele. 

7. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania wezmą udział w 

najbliz śzy weekend w rekolekcjach ewangelizacyjnych kurś „Filipa” w naśzej parafii. 

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

na Mśzy ś w. inicjacyjnej w przyśzłą niedzielę o godz. 1130. 



9.  „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. 

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

11. III Światowy Dzień Ubogich zgodnie z wolą papiez a Franciśzka obchodzic  będziemy w 

przyśzłą  niedzielę.  Z tej racji za tydzien  będziemy zbierac  ofiary do puśzek po Mśzach 

ś w. z przeznaczeniem dla ubogich za poś rednictwem Caritaś. 

12. 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. 

13. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Wiesławę Rybicką. 

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


