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XXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

04.09.2022r. 

1. W dzisiejszą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy 

św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.  

2. W sobotę, 10 września, odbędzie się odpust ku czci 

św. Maternusa. Msza św. odpustowa o godz. 17:00, 
której będzie przewodniczył i wygłosi homilię 

odpustową Ks. Andrzej Paliszek – Saładyga proboszcz 
parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Po Mszy 

św. zapraszamy na poczęstunek obok kościoła. Będzie 
tradycyjny bigos, zupa gulaszowa oraz ciasto kawa i 

herbata. W tym roku nie odbędzie się rodzinny piknik.  

3. Zapraszamy chętnych do udziału w naszej dziecięcej 

scholi parafialnej. Spotkanie dla chętnych dzieci 

wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, w czwartki  
o godz. 17:00. Zapraszamy też rodziców. 

4. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 

Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 19:30. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. Msza św. w dni powszednie codziennie o godz. 7:00  

i 18:00. W niedzielę Msze św. o godz.7:30, 9:00, 10:30, 
12:00 i 18:00. Intencje mszalne można zamawiać  

w kancelarii i zakrystii po każdej Mszy św. Kancelaria 
parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku 

po Mszy św. wieczornej, a w soboty od godz. 8:00 do 
9:00. Zapraszamy. Do sakramentu Spowiedzi św. można 

przystąpić codziennie przed Mszą św. Przypominamy że w dni 
powszednie kościół jest otwarty pomiędzy Mszą św. poranną  

i wieczorną. Zapraszamy na chwilę indywidualnej modlitwy do 

kościoła.  

6. Codziennie w dni powszednie o 17:30, a w niedzielę po 

Mszy św. porannej modlimy się w kościele wspólnie na 

Różańcu. Zapraszamy Róże Różańcowe i wszystkich chętnych 

do wspólnej modlitwy. 

7. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. 

Nieustającej Pomocy. W czwartek o godzinie 17:00 – 
Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i adoracja. Zakończenie adoracji 
Koronką do Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. 

W tym dniu szczególnie modlimy się za powołanych 
do służby w Kościele i o nowe święte powołania 

kapłańskie i zakonne. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie 

można nabyć różne artykuły, oraz najnowszą prasę 
katolicką, Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Specjalny 

numer Gościa Niedzielnego o Kard. Wyszyńskim. 
9. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i 

przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

10. Zachęcamy chłopców i dziewczyny do 

zostania ministrantem i ministrancką. 
Spotkanie dla nowych chętnych, a także dla 

obecnej Służby Liturgicznej w sobotę, 10 

września, o godz. 11:00 w kawiarence Św. 
Maternusa. Zapraszamy. 

11. Trwa II edycja bezpłatnego programu 

profilaktyki raka jelita grubego. Więcej informacji 

znajduje się na plakacie i w KLUBIE SENIOR+ 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- czwartek; NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 

ŚWIĘTO 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedł:  

Śp. +MAREK BERA Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

  


