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11 września  2022 r. 
 

1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. Poświęcenie przyborów szkolnych dziś   podczaś Mśzy ś w.  o godz. 1130. 

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

4. Od września kancelaria parafialna czynna jeśt we wtorki, ś rody i czwartki od 

godz. 1600 do 1730 oraz w śoboty od 1000 do 1200. 

5. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Koło Misyjne w śobotę o godz. 1400. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 1500 w 

go rnym koś ciele. Temat śpotkania: „Naśz bliz ni jako śzanśa z ycia 

duchowego”. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyśzłą niedzielę o godz. 1700. 

6. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św., klasy III a i III b ze 

Szkoły Podstawowej nr 388 oraz dzieci z klas III mieszkające na terenie 

naszej parafii, a uczęszczające do szkół poza parafią,  zapraśzamy wraz z 

Rodzicami na Mśzę ś w. inicjacyjną w przyśzłą niedzielę o godz. 1400. Po Mśzy ś w. 

śpotkanie w koś ciele. 

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

8. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

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

składaną na tacę, 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. 

9. Taca dzisiejsza przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w Warśzawie. 



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

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 10 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

11. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Barbarę 

Dembowską i Barbarę Lewandowską. Pamiętajmy o nich w naśzych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


