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1. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś  o godz. 1815. 

2. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną śię w poniedziałek 7 wrześ nia w 

dolnym koś ciele o godz. 2000. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem 

Bractwo Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę 

o godz. 1700. 

•  Dziecięca schola parafialna śpotyka śię w  niedzielę na Mśzy ś w. o 

godz. 1130. Do udziału w ścholi zapraśzamy takz e nowych 

kandydato w i kandydatki, kto rzy lubią ś piewac . 

4. Poświęcenie przyborów szkolnych w przyśzłą niedzielę podczaś Mśzy ś w.  godz. 

1130. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. Taca z przyszłej niedzieli zgodnie z wolą papiez a Franciśzka przeznaczona jeśt 

na Gro b Pan śki w Jerozolimie. 



9.  „Przeżycia w okupowanej Polsce” to kśiąz ka wśpomnieniowa pani Haliny Waśak 

– ś wiadka tamtej epoki – kto rą będzie moz na nabyc  dziś  po Mśzach S w. w cenie       

25 zł. 

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

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

11. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Leszka Paliwodę i 

Wojciecha Sabaj. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny   

odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


