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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!

XXXII Niedziela Zwykła
06/11/2022  

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

Wszyscy bowiem dla Niego żyją



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. 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Zapraszamy w najbliższy poniedziałek,  7 listopada o godz. 19:30 
na Mszę św., a po niej na adorację i wspólną modlitwę o uazdro-
wienie duszy i ciała. Po Mszy św. będzie możliwość modlitwy 
wstawienniczej.  

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. 

11 listopada
W narodowe święto odzyskania przez Polskę niepodległości zapra-
szamy na Mszę Św. o 20:00 (wcześniej od 19:00 Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu i spowiedź)

Oktawa Uroczystości 
Wszystkich Świętych
Od 1 do 8 listopada trwa Oktawa Uroczystości Wszystkich Świę-
tych. W tym czasie nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się 
za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny jeden każdego dnia, i 
ofiarować go za jednego zmarłego.
Aby otrzymać odpust należy również spełnić zwykłe warunki:
* być w stanie łaski uświęcającej (można odbyć spowiedź, aby uzy-
skać pewność),
* uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą,
* nie być przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego,
* ofiarować modlitwę w intencjach, w których modli się Ojciec 
Święty.

Światowe Dni Młodzieży - 
Portugalia 2023
Jezuici z całego świata, zapraszają osoby w wieku 18 - 35 lat na 
program MAG+S , który poprzedza spotkanie z papieżem Fran-
ciszkiem na Światowych Dniach Młodzieży.
* 22/07/2023 - rozpoczęcie programu MAG+S,
* 1/08/2023 - początek Światowych Dni Młodzieży,
* 6/08/2023 - zakończenie ŚDM i powrót do domu.
Koszt uczestnictwa w wydarzeniu to ok. 600 Euros. Zapisy oraz 
wiecej informacji pod adresem: info@magisuk.org


