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1. Dziś  przed  kościołem  zbiórka  do  puszek  na  pomoc  uchodźcom  i

imigrantom. Bóg Zapłać za gest miłości i miłosierdzia. 
2. Jutro obchodzimy wspomnienie św. Cecylii  patronki organistów i  śpiewu

kościelnego.  Na  Mszy  Świętej  o  godz  19.00  będzie  śpiewał  nasz  chór
„Armia św. Jerzego”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3. Spotkanie  ministrantów  starszych  w  poniedziałek  po  wieczornej  Mszy
Świętej. 

4. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.15, a o
godz.  19.00 Msza Święta w intencji  próśb i  podziękowań,  które można
składać do skrzynki przy obrazie Matki Bożej.

5. Spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej w czwartek o godz.20.00.
Gościem  tego  spotkania  będzie  chrześcijański  psycholog,  a  temat:
Emocje- kochane i niekochane – jak wyrażać siebie i komunikować się z
innymi – część druga. Zapraszamy młodych.

6. Spotkanie duszpasterstwa młodzieży w piątek o godz. 19.45.
7. Spotkanie  dla  ministrantów młodszych  i  kandydatów w sobotę  o  godz

10.00.
8. Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 11.00. 
9. W sobotę zapraszamy małżeństwa na godz 16.30 do naszego kościoła na

konferencję  pt:  „Małżeństwo  Maryi  i  Józefa  wzorem dla  współczesnych
małżeństw”.  Konferencję  wygłosi  p.  Mieczysław  Guzewicz,  autor  wielu
książek o tematyce małżeńskiej. 

10. Za  tydzień  IV  niedziela  miesiąca  w  naszej  parafii  tzw.  Niedziela
remontowa.

11. Za  tydzień  po  Mszy  Świętej  o  godz  11.00  spotkanie  dla  dzieci
klasy III jako przygotowanie do I Komunii Świętej. 

12. Przy  wyjściu  z  kościoła  na  stole  są  wyłożone  karteczki  na
wymienianki.  Czytelnie  wypisane  kartki  można  jeszcze  dziś  wrzucić  do
skrzynki,  która  znajduje  za  ławkami  przy  wyjściu  z  kościoła.  Do końca
tygodnia  pół  godz.  przed  wieczorną  mszą  na  różańcu  modlimy  się  za
naszych zmarłych.

13. Na wymienianki roczne przyjmujemy w biurze parafialnym.
14. Polecamy Przewodnik Katolicki.
15. Na  tablicy  ogłoszeń  można  przeczytać  komunikat  Policji  o

powtarzających się oszustwach i kradzieżach, których ofiarami najczęściej
są  osoby  starsze.  Policja  apeluje  o  ostrożność  i  zachowanie  zdrowego
rozsądku w kontaktach z osobami obcymi. 

16. W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Marian Głowacki w 74 r. życia,
zam.  Ul.  Świt  51,  oraz  śp.  Lidia  Szymańska  w  83  r.  życia,  zam.  Ul.
Bułgarska 146. Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu….Dobry Jezu….

Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknej niedzieli i Bożego
tygodnia.


