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Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii, lub w innych sprawach, zadzwoń na numer 
07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!

XXX Niedziela Zwykła
23/10/2022  

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

Kto się uniża, będzie wywyższony!



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

Spowiedź
28 października nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. Za utrudnienia przepraszmy. Spowiedź odby-
wa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku miesiąca) w czasie 
adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 20:00. 

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 spotkania modlitewne, które odbywają się w domu 
parafialnym, wejście na końcu parkingu. Do zobaczenia.

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.

1 listopada Kościół katolicki uroczyście wspomina dawnych i 
współczesnych świętych oraz przypomina wszystkim wiernym o 
ich powołaniu do świętości. W tym dniu zapraszamy na Msze św. o 
godz. 19:30. 20 minut przed Mszą św. będą odczytane wypominki.

Uroczystość Wszystkich 
Świętych

2 listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Jest to 
dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do 
chwały nieba. Msza św. odbędzie się o godz 19:30, 20 minut przed 
Mszą św. będą odczytane wypominki.

Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych


