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Od dzisiejszej niedzieli powraca Msza św. dla dzieci o godz.11.00 w dolnym Kościele.
Na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory.
O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka.
Msze św. w tygodniu będą sprawowane o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 za wyjątkiem czwartku – Msza św.
szkolna o godz.17.00 w dolnym Kościele.
Od poniedziałku powraca zwykły tryb urzędowania kancelarii parafialnej, która będzie czynna od
poniedziałku do piątku rano od godz. 9.00-11.00 oraz po południu w godz. 17.00-17.45, za wyjątkiem
czwartku od 16.00-16.45.
We wtorek wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, zakonnicy, której relikwie znajdują się w
naszej parafii. W tym dniu po każdej Mszy św. będzie można uczcić relikwie Świętej poprzez
ucałowanie.
We wtorek o godz. 9.00 Msza św. dla dzieci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i
katechetycznego. Przed Mszą św. o godz. 8.45 Spowiedź św.
Również we wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz.
15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia, a na
godz.15.30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na spotkanie Panem Jezusem.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i
Nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne.
W czwartek o godz. 15.00 w Domu Parafialnym spotkanie katechetów.
W czwartek podczas Mszy św. szkolnej o godz. 17.00 zostaną poświęcone tornistry i przybory
szkolne.
W piątek w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po Mszy św. o godz.18.00 w kościele
spotkanie pielgrzymów udających się na Górę św. Anny na Wielkie Obchody Kalwaryjskie ku
czci Podwyższenia Krzyża Św.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
W sobotę o godz. 9.30 powakacyjna zbiórka ministrantów. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy
także nowych chłopców do włączenia się w tę wspólnotę.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjne w naszej Parafii.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczną dwuletnie
przygotowanie do I-szej Komunii św. Spotkanie Rodziców tych dzieci odbędzie się w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o godz.11.00 w dolnym kościele.
W kancelarii można jeszcze zapisać się na wyjazd na Górę św. Anny na Wielkie Obchody
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. I autokar – wyjazd w czwartek 14.09. o godz.
9.00 sprzed kościoła i powrót w niedzielę 17.09. w godzinach wieczornych. Dla tych osób są
zarezerwowane miejsca w Domu Pielgrzyma. II autokar – wyjazd w sobotę 16.09. o godz. 5.30
sprzed kościoła i powrót tego samego dnia około godz. 23.00.
Zapraszamy również w dniach 20-22 października na Pielgrzymkę do Sanktuariów Podkarpacia
m.in. św. Jana z Dukli i św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Koszt 100 zł.
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Drogę do nieba z dodatkiem rozbarskim oraz skosztować
rozbarskich wypieków.

