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Zapraszamy Parafian na wspólne odmawianie różańca za zmarłych zalecanych, dzisiaj o 16.00
a w ciągu tygodnia godz. o 17.15 Zalecki czyli wypominki za zmarłych, za których będziemy się
modlić, można złożyć w zakrystii.
W poniedziałek po Mszy wieczornej comiesięczne spotkanie członków Grupy Pielgrzymkowej
oraz wszystkich zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
We wtorek o 18.45 w salce katechetycznej Katecheza dla dorosłych.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w środę po Mszy św. wieczornej na Nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 4 i 5 a
wszystkie dzieci na Mszę szkolną o godz. 16.30 Na tej Mszy św. dzieci klas 3 będą miały
poświęcenie książeczek „ Droga do Nieba „
Młodzież naszej Parafii na Mszę św. miesięczną w czwartek na godz. 19.00
W kancelarii parafialnej można zamówić Ofiarę Mszy św. za naszych bliskich zmarłych.
W przyszłą niedzielę 11 listopada będziemy obchodzili Uroczystość 100 rocznicy odzyskania
niepodległości naszej Ojczyzny. Niech nasza modlitwa wyprasza potrzebne łaski i dary.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na seminarium i diecezję. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na konto
parafii. Te ofiary można sobie odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym.
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 516
/ wszystkie klatki / Bóg zapłać za prace w obejściu naszego kościoła/ grabienie liści /
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator.
Po Mszy św. przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla ‘’Kościoła w potrzebie”
Polecamy to dzieło ofiarności wiernych.
Zachęcamy parafian do udziału w dzisiejszych wyborach prezydenta naszego miasta. Nie
zostawiajmy wyborów tylko w rękach innych ludzi.
Niech pragnienie osiągnięcia nieba zmobilizuje nas do lepszego życia i postępowania

