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XXIX Niedziela Zwykła
16/10/2022  

Msze św. w naszym kościele

Poniedziałek - Sobota o godz. 10:00
Pt, Sob o godz. 18:30 
Ndz o godz. 8:00, 9:30, 11:00

ENG

Niedziela o godz. 12:30 i 19:30POL

Rejestracja w parafii

Moc wytrwałej modlitwy



Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałyby śpiewać podczas Mszy 
św. o godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą niedzie-
lę o godz. 11:15  w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. 

Wspólnota u Przyjaciela
Zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 19:30 wszystkich 
chętnych na spotkanie modlitewne, które odbywają się w domu 
parafialnym, wejście na końcu parkingu. Do zobaczenia.

Zakończyły się zapisy na  program przygotowujący do sakramentu 
bierzmowania. Program będzie trwał od listopada 2022r. do koń-
ca marca 2023r. i będzie prowadzony w j. angielskim. Sakrament 
Bierzmowania odbędzie się 29 kwietnia 2023r.  

Bierzmowanie

Sprzątanie kościoła
Bardzo dziękujemy wszytskim, którzy w ubiegły piątek włączyli się  
w sprzątanie kościoła.

Wypominki
Formularze wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnio-
ne karty wraz z ofiarą prosimy składać do pudełka przy wyjściu. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny Msze 
święte zostaną odprawione w intencji osób wymienionych na kar-
tach wypominkowych. Odczytanie imion zmarłych 20 minut przed 
Mszą.

Wspomnienie JP II
W sobotę, 22 paźdiernika, zapraszamy do naszego kościoła na 
modlitwę w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. 
Rozpoczniemy odmówieniem różańca o 19:30, po czym będziemy 
kontynuować Mszą Świętą o 20:00 (z formularza sobotniego wspo-
mnienia) i krótką Adoracją Najświętszego Sakramentu po niej, w 
modlitwie przez wstawiennictwo świętego Papieża.


