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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

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

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

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

godz. 1800. 

• Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem 

Bractwo Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę 

o godz. 1700. 

• Bractwo Adoracyjne śpotyka śię w czwartek na Mśzy ś w. o godz. 

1900. Po Mśzy ś w.   śpotkanie koordynatoro w. 

• 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 inśtrumentach, 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. 

• Dziecięca schola parafialna 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. Zapraszamy młodzież szkół średnich przygotowującą się do sakramentu 

bierzmowania i tych którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na śpotkanie 

organizacyjne we wtorek, 29 wrześ nia o godz. 2000 do dolnego koś cioła. 



5. 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. 

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

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

7. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. 

o godz. 1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

8. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św. z klas III Szkoły 

Podstawowej nr 225, zapraśzamy wraz z Rodzicami na Mśzę ś w. inicjacyjną w 

przyśzłą niedzielę o godz. 1400. Po Mśzy ś w. śpotkanie w koś ciele. 

9. „WIECZORY Z HISTORIĄ NA KOLE” to cykl wykłado w, kto re rozpoczynamy 

poczynając od paz dziernika w kaz dą drugą niedzielę mieśiąca. Na pierwśzy, 

kto rego tematem będzie „Sakralna architektura gotycka na przykładzie katedr 

polskich i zagranicznych”, połączony z prezentacją zdjęc , zapraśzamy w 

niedzielę, 11 paz dziernika, o godz. 2000 do dolnego koś cioła. Wykłady poprowadzi 

dr Edgar Sukiennik. 

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 zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

13. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

14. Zgodnie z prośbą i wolą Ojca Świętego Franciszka zbieramy dziś ofiary 

pieniężne do puszek z przeznaczeniem dla ofiar pożaru w obozie dla 

uchodźców na wyspie Lesbos.  

15. 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. 


