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Zapraszamy wiernych na wspólne odmawianie różańca, dzisiaj o godz. 16.00 a w ciągu
tygodnia o godz. 17.15
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie
członków Grupy Pielgrzymkowej oraz zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
W poniedziałek na zakończenie nabożeństwa różańcowego będziemy udzielali specjalnego
błogosławieństwa dzieciom z racji Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Zapraszamy
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów, którzy
obchodzą pierwsze piątki miesiąca a wszystkie dzieci na różaniec o godz. 16.00 i Mszę
szkolną o godz. 16.30. Na tej Mszy św. dzieci klas 3 będą miały poświęcenie różańców.
Również w czwartek w Wspomnienie św. Siostry Faustyny na Mszach św. oraz nabożeństwie
będzie można oddać cześć relikwiom Świętej przez ucałowanie .
W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Zapraszamy do
spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej oraz na Msze wotywne i nabożeństwa.
Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalna w piątek po Mszy św.
porannej i nabożeństwie. Zgłoszenia do czwartku w zakrystii lub kancelarii.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w sobotę na godz. 6.30 na wspólne śpiewanie Godzinek do
Matki Bożej
W sobotę 7 października Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy „Caritas „
do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na zapłacenie za energię elektryczną kościoła. Składamy
podziękowanie wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz
ofiary składane w kopertach oraz na konto parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Wolności 532 /
wszystkie klatki / Bóg zapłać za prace w obejściu kościoła.
Dzisiaj po Mszy św. w salce zapisy na pielgrzymkę do Wadowic, Ludźmierza i Zakopanego
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką : Gość Niedzielny, Mały Gość , Informator
Po Mszy św. przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Caritas parafii i diecezji.
Niech odmawianie różańca wyprosi nam przez wstawiennictwo Matki Bożej wiele łask.

