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1. Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 26 sierpnia br. Ks. Mateusza 

Kielarskiego duszpasterzem w naszej parafii.  Polecamy się wszyscy Jego 

ludzkim talentom i duszpasterskiej gorliwos ci, a Jego samego zawierzamy Matce 

Najs więtszej i s w. Jo zefowi oraz z yczymy, aby dobrze czuł się w naszej wspo lnocie.  

2. Nieszpory dzis  o godz. 1815. 

3. Spotkanie Kolegium Katechetycznego we wtorek, 1 wrzes nia po Mszy s w. o 

godz. 1900 w domu parafialnym. 

4. Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem Bractwo 

Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę o godz. 1700. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy 

s w.   spotkanie koordynatoro w. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie 

Miłosierdzia. 

• Dziecięca schola parafialna spotyka się w przyszłą niedzielę na 

Mszy s w. o godz. 1130. Do udziału w scholi zapraszamy takz e nowych 

kandydato w i kandydatki, kto rzy lubią s piewac . 

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

7. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po Mszy s w. 

o godz. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 



8. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną się w poniedziałek 7 wrzes nia w 

dolnym kos ciele o godz. 2000. 

9. Wznawiamy od września Msze s w. w dni powszednie rano o godz. 700. 

10. Poczynając od września, zgodnie z sugestiami parafian Msze święte w każdą 

środę o godz. 1800, połączone z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

odprawiane będą w intencjach zbiorowych, podobnie jak ma to miejsce w 

niedziele o godz. 1300. 

11. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

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

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

14. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Cecylię Burską. 

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

 

 

 


