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✓ O g.17.15 nabożeństwo różańcowe. 

✓ Przez cały październik zapraszamy wszystkich, także dzieci i młodzież na nabożeństwa 

różańcowe codziennie o g. 17.15. 

✓ W tym tygodniu na spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy 

klasy 8. Godziny i terminy spotkań znajdziemy na stronie internetowej oraz na drzwiach 

kościoła. 

✓ We wtorek popołudniu kancelaria czynna do godz. 17.00. 

✓ We wtorek po wieczornej Mszy św. odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas 3, 

które w tym roku mają przystąpić do I Komunii świętej. 

✓ W środę o g. 18.00 Msza św. ku czci NMP Nieustającej Pomocy w intencjach podziękowań i 

próśb. 

✓ W czwartek od g. 8.00 do 10.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

✓ O g. 16.30 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci. 

✓ O g. 17.15 Nabożeństwo Fatimskie. 

✓ W piątek o g. 19.00 Msza św. młodzieżowa w kościele gimnazjalnym. Po Mszy św. 

młodzieżowej Zespół Paruzja z ks. Mateuszem zapraszają na krótkie czuwanie 

Maryjne zakończone Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy wszystkich a szczególnie 

młodzież i kandydatów do Bierzmowania. 

✓ W sobotę o g. 7.30 Msza św. od Grupy Szkaplerznej. 

✓ W zakrystii nadal można nabywać kalendarze misyjne w cenie 7 zł. Jest także specjalne 

wydanie Gościa Niedzielnego o Bożym Miłosierdziu w cenie 12 zł. 

✓ Zachęcamy oczywiście do nabywania i czytania katolickiej prasy. Jest już październikowy 

numer Małego Gościa dla dzieci. 

✓ Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii. Taca w przyszłą niedzielę 

przeznaczona jest na potrzeby Parafii. Do puszek będzie można złożyć ofiarę na wsparcie 

Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

✓ W przyszłą niedzielę w naszej diecezji będziemy przezywali Uroczystość św. Jadwigi 

Śląskiej, głównej Patronki Śląska. Będzie to zarazem kolejny Dzień Papieski.  

✓ W przyszłą niedzielę o g. 7.30 Msza św. w intencji ks. Tomasza z okazji urodzin. Intencja 

ofiarowana od Rodziny Radia Maryja. 

✓ Po Mszach św., nasi ministranci będą rozprowadzali Kremówki Papieskie. Dochód 

ze sprzedaży będzie przeznaczony na wycieczkę grupy ministranckiej. Już dzisiaj 

zapraszamy do zaplanowania sobie tego słodkiego poczęstunku. 

✓ Na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki wypominkowe. Prosimy o czytelne wypisywanie 

nazwisk, najlepiej drukowanymi literami. Wypominki składamy w zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. Za ofiary składane przy okazji wypominek składamy serdeczne Bóg zapłać. 

✓ W naszej modlitwie w intencji Parafii rozważamy piątą tajemnicę radosną- Odnalezienie 

Pana Jezusa w świątyni. 

✓ W tym tygodniu odeszli od nas do wieczności: Paweł Szarla, lat 32, Maria Jadwiga 

Grubiak, lat 71, Kazimierz Gumulec, lat 82, Gabriela Hojdys, lat 79, Tadeusz Amrogowicz, 

lat 88 - Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 


