
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

• Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek, piątek godz.10.00,  środa i piątek 
g.19.00,  sobota godz.18.00, niedziela godz.9.30, godz.11.30, godz.18.00. 
Spowiedź przed każdą Mszą św. lub po umówieniu się.  

• W środę po Mszy wieczornej nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a w piątek 
rano o godz.9.50 i wieczorem o godz.19.30 nowenna do Miłosierdzia Bożego. 
Kartki modlitewne na których można zapisywać intencje wyłożone są na stoliku 
pod chórem. Wypełnione proszę składać na stoliku pod chórem. Będą one 
odczytywane  na nowennach. 

• Piłka nożna dla chętnych panów we wtorek o godz.19.00, szczegóły w zakrystii.  

• W piątek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. W 
październiku planowane jest przeprowadzenie nowego kursu odnowienia wiary. 

• W sobotę w godz.9.00-10.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, 
możliwość spowiedzi.  

• W przyszła niedzielę o godz.11.30 kazanie dla dzieci.  

• Spotkanie seniorów 3 października. O 11.30 Msza św., potem spotkanie w Klubie. 

Zapisy u p.Jurka, koszt £ 2 

• Kuchnia przy naszym Klubie otwarta w tym tygodniu  
w sobotę w godz.14.00-18.00 oraz w niedzielę w godz.10.30-18.00 

• W Klubie jest możliwość wynajęcia sali małej i dużej z racji chrztu, urodzin, I 
Komunii, stypy, szkolenia i innych okolicznościowych spotkań. 

• W przyszłą sobotę dyskoteka dożynkowa w naszym Klubie od godz.20, natomiast 
w niedzielę o godz.13.00 obiad dożynkowy. Zapisy na obiad u pani Agnieszki w 
barze.  

• W naszym Klubie będzie możliwość nauki gry na gitarze w ramach szkoły Gitar 
Amigos. Zajęcia będzie prowadził p.Andrzej Brański, który ukończył szkołę 
muzyczną, pracował dla Polskiej TV jako realizator dźwięku. Chętnych zapraszamy 
6 października na godz.11.30. Pan Andrzej będzie również rozprowadzał płyty. 
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc szkole muzycznej w 
Republice Afrykańskiej prowadzonej przez polskiego misjonarza.  

• W każdą 1 niedzielę miesiąca będzie zbierana przy wyjściu z Kościoła ofiara na 
remont zakrystii i zakup glorii nad tabernakulum. Proszę, aby ofiarę zbierali 
panowie, którzy czynią to podczas Mszy św. 

• W ostatnim czasie Bóg powołał do wieczności: +Stanisławę Wieczorek oraz Różę 
Urbankiewicz. Daty pogrzebów zostaną podane w przyszłą niedzielę.  

 

 
 

 


