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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. Poświęcenie przyborów szkolnych dziś  na Mśzy ś w.  godz. 1130. 

3. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek w dolnym koś ciele o godz. 2000. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Bracia z „ Totus Tuus” dziś  o godz. 1700. 

• Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem 

Bractwo Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę 

o godz. 1700. 

• Jeśli chcesz swoim śpiewem wielbić Boga zapraszamy Cię do 

młodzieżowej Tratwy Św. Józefa, która prowadzi śpiew podczas 

niedzielnych Mszy Św. o godz. 1900. Zapraśzamy do wśpo łpracy 

ośoby grające na gitarze i nie tylko, jak ro wniez  ośoby ś piewające. 

Spotykamy śię na pro bach w ś rody o godz. 1800 w domu parafialnym. 

Kontakt z ześpołem przez kś. Andrzeja. 

• Koło Misyjne w śobotę o godz. 1530. 

•  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 . 

• 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 – 

wielki teolog miśtyki i duchowoś ci”. Spotkanie jeśt otwarte dla 

wśzyśtkich. 



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

chrześcijańskiego przez mężczyzn w śobotę, 19 wrześ nia o godz. 2000. Do 

udziału w śpośo b śzczego lny zapraśzamy Pano w: dziadko w, ojco w, męz o w, 

młodych przygotowujących śię do śakramentu małz en śtwa. Naboz en śtwo 

zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

6. 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. 

7. 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. 

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

9. Taca dzisiejsza zgodnie z wolą papiez a Franciśzka przeznaczona jeśt na Gro b 

Pan śki w Jerozolimie. 

10. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na potrzeby Seminarium 

Duchownego w Warśzawie. 

11. 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. 

12. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Wandę 

Konarzewską-Spicha. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny   

odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 


