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1. Druga niedziela m-ca. Dzisiejsza składka przeznaczona na potrzeby naszej świątyni. 
Dzień Papieski. Po mszy św. zbiórka do puszek na Żywy Pomnik Jana Pawła II. 
 

2. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. 
 

3. Jutro gościć będziemy w naszej parafii ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, który udzieli 
sakramentu bierzmowania młodzieży. Początek mszy św. - godz. 17.oo. Wcześnie o 16.3o 
modlitwa różańcowa. 
 

4. Przez cały tydzień nabożeństwo różańcowe, na które bardzo gorąco wszystkich 
parafian zapraszam. Po mszy św. Jedynie w pon. o 16.3o i w sobotę, z racji niedzielnej 
mszy św. o godz. 17.oo. 
 

5. W środę Dzień Nauczyciela. Modlimy się w intencji naszych pedagogów, których 
zapraszam. Bardzo proszę dzieci o poprowadzenie w tym dniu modlitwy. W środę 
również nowenna do MBNP. 
 

6. W piątek o godz. 16.oo spotkanie scholki. A na nabożeństwie dziękczynienie 
młodzieży, która w poniedziałek przyjmie sakrament bierzmowania. Modlitwę 
poprowadzi młodzież. Głęboko wierzę, że nie zawiedziecie i w modlitwie okażecie 
wdzięczność za przyjęty sakrament. 
 

7. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp. :rodziców młodzieży przygotowującej 
się do sakramentu bierzmowania. Na ten tydzień proszę : pp.: Czech, Czech, Maciąg, 
Duma.  
 

8. Intencje mszalne: 
 

poniedziałek – +Zofia Kółeczko 
 

wtorek – +Józef Brzuś w + 
 

środa – +Zofia Kółeczko od rodz. Chmielowskich 
 

czwartek – +Zofia Kółeczko od rodz. Maciąg i Dybus 
 

piątek – +Zofia Kółeczko od rodz. Szymaszek 
 

sobota – +Janusz Kraszewski od rodz. Motyka 
 

niedziela  
7.3o – +Janusz Kraszewski od rodz. Jurkowski i Maciąg 
9.oo – +Zofia Mierzwa od bratowej i dzieci z rodzinami 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Zbigniew Dąbek, Jan, Janina Zioło 
 

9. Za tydzień głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego. Szkoła w godz. 8.oo – 14.oo. 
Postarajmy się przyjść i zagłosować. Nasze osiedle też przygotował kilka propozycji. 
Myślę, że potrafimy zatroszczyć się o dobro wspólne jakim jest nasze osiedle. 
 


