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1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2) Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie w poniedziałek 3 października po wieczornej mszy 

św. w Sali Dobrego Słowa w Domu Katolickim. 

3) Litania do św. Antoniego w miesiącu październiku odmawiana prywatnie ze względu na 

nabożeństwa różańcowe. 

4) Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy w salce w domu parafialnym. 

5) Spotkanie scholii młodzieżowej we wtorek o godz. 19.30 w Sali na górze w 

domu  parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. 

6) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w II niedzielę  m – ca od 11.30 

do 12.00. 

7) W pierwszy czwartek miesiąca msza św. dla dzieci z klasy 3 ze SP nr 1 o godz. 17.00, dla 

klasy 3 ze SP nr 2 o godz. 18.00. Podczas tych mszy św. poświęcimy dzieciom różańce. W 

tym dniu różaniec będzie wyjątkowo po mszy o godz. 18.00. 

8) Wszystkim, którym bliskie jest uwielbienie Boga wspólnota charyzmatyczna Szkoła Nowej 

Ewangelizacji zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w salce na piętrze w domu 

parafialnym. 

9) Sakrament pojednania w pierwszy piątek miesiąca rano od godz. 8.00 do 10.00, po południu 

od godz. 16.00. Komunia święta po południu od godz. 16.15 co 15 minut. 

10) W piątek 7 października przypada święto Matki Boskiej Różańcowej zapraszam, 

członków Żywego Różańca, Wojowników Maryi, Rycerstwo Niepokalanej i wszystkich 

kochających Matkę naszego Pana na wieczorną eucharystię podczas której będziemy się 

uczyli wraz z Maryją uwielbiać Pana Boga. 



11) Dla rodziców chcących ochrzcić dzieci w naszym kościele oraz dla kandydatów na 

rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna w piątek po wieczornej mszy św. i koronce w 

kościele. 

12) Biuro cmentarne czynne w sobotę 8 października w godz. od 9.00 do 11.00. 

13) Szkoła biblijna poziom trzeci startuje z zajęciami w niedzielę 9 października po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

14) Nabożeństwo różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty o godz. 17,30 w 

kościele. W niedzielę prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. Dzieci mają swój różaniec 

w we wtorki, środy i czwartki o godz. 17.00 w kościele. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

15) Grupa modlitewna przy figurze MB na ul Leszczyńskiej zaprasza na wspólną modlitwę 

różańcową codziennie o godz. 17.00. 

 


