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1. W związku z wymaganiami sanitarnymi obowiązują nas limity ilościowe na 

nabożeństwach w kościele – 1 osoba na 15 m2. W naszym kościele to 

maksymalnie 60 osób na jednej Mszy św.  Na ten czas podjęliśmy w naszej 

parafii następujące działania duszpasterskie: Msze św. w soboty o godz. 1800 

i 1900 są Mszami niedzielnymi. Msze św. w niedzielę i święta odprawiane są o 

godz.: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Świątynia 

nasza jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas 

czasie także poza stałymi godzinami nabożeństw. 

2. Nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta dziś  po Mśzy ś w.  o godz. 2000.   

3. Msze św. gregoriańskie odprawiane są przez cały listopad w dni powszednie 

i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, z e śtan łaśki uś więcającej, udział we Mśzy 

ś w., a zwłaśzcza przyjęcie Komunii ś w. śą warunkiem śkutecznoś ci naśzych 

modlitw w intencji zmarłych i umoz liwiają uzyśkanie odpuśtu. Warunki odpuśtu: 

do końca  listopada nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

4. 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. 



5. Zapraszamy młodzież męską szkół średnich przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na śpotkanie we wtorek, 24 liśtopada, o godz. 2000 do go rnego 

koś cioła. 

6. Przyszła niedziela rozpoczyna w Kościele czas Adwentu. Okres Adwentu ma 

podwójny charakter. Jeśt okreśem przygotowania do Uroczyśtoś ci Narodzenia 

Pan śkiego, przez kto rą wśpominamy pierwśze przyjś cie Syna Boz ego do ludzi. 

Ro wnocześ nie jeśt okreśem, w kto rym przez wśpomnienie pierwśzego przyjś cia 

Chryśtuśa kieruje naśze duśze ku oczekiwaniu Jego powto rnego przyjś cia na kon cu 

czaśo w. Z obu tych względo w Adwent jeśt okreśem poboz nego i radośnego 

oczekiwania. 

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 z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w 

Warśzawie. 

10. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano i wieczorem. Ośoby 

zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

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. Jarosława Łukasiaka. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


