
Pozostałe Ogłoszenia Duszpasterskie 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: we wtorek o godz. 17:00,  następnie Nabożeństwo do 

Bożego Miłosierdzia. 

Krąg Biblijny dla Dorosłych: we wtorek o godz. 20:00. 

Spotkanie Klubu Pogodnej Jesieni: w środę o godz. 10:00. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: w środę o godz. 17:30. 

Koronka na Ulicach Miast: w środę o godz. 15:00 pod krzyżem przy kościele. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 i 8: w środę o godz. 19:00. 

Zapraszamy na cykl katechez o św. Franciszku z Asyżu pt. św. Franciszek na nowo 

odczytany, katechezy będą miały miejsce w naszym kościele w środę i czwartek o godz. 

19:00. 

W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała. 

Adoracja dla zapracowanych: w czwartek o godz. 20:00. 

Zbiórka Gromady Zuchowej: w  piątek o godz. 16:30, natomiast zbiórka harcerek               

o godz.18:00. 

Pielgrzymka Róż różańcowych do Krzeszowa wyruszy spod kościoła w sobotę o godz. 

8:00. 

Spotkanie schodki dziecięcej: w sobotę  o godz. 9:15. 

Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele będziemy celebrować o godz. 17:30. W 

Nowej Wsi Legnickiej: we wtorek, piątek i sobotę o godz. 16:30, w niedziele o godz. 9:30. 

W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców 

przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii św.  
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Koronka na Ulicach Miast - 28.09, godz.15:00 

Co roku w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry Faustyny 

Kowalskiej, skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi zamieniają się w miejsca 

modlitwy, aby z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata – 

przypominają koordynatorzy inicjatywy. 

W tym roku uczestnicy akcji będą się modlić za kapłanów, aby wypełniali wolę Bożą 

przekazaną św. Faustynie i głosili Boże Miłosierdzie. Modlitwa przebiegnie także za 

„oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych 

praw i wolności obywatelskich”, a także aby ci sami rządzący „sprawowanie władzy 

traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich”. 

Będzie to także modlitwa o pokój na Ukrainie i na całym świecie, o powrót uchodźców do 

ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów oraz „za nasze kraje, miasta, 

nasze rodziny i nas samych”. 

„Zapraszamy do modlitwy wszystkich, nawet z najdalszych zakątków naszego globu, by 

stanąć na ulicy, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączyć się z 

Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, tę cudowną modlitwę zdolną zmienić nie tylko Ciebie i mnie, ale świat cały. 

  

Zapraszamy na wspólną koronkę przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Nowodworskiej             

i Tulipanowej: w środę o godz. 15:00 

Nabożeństwa Różańcowe 

 

 

Nabożeństwa Różańcowe  

 

Legnica 

 godz. 17:30 

 

 

 

Nowa Wieś Legnicka 

 

wtorek, piątek i sobota, godz. 16:30 

niedziela, godz. 9:30 

Intencje Mszalne 

Niedziela 

25.09.2022 
 

8:00 –  + Zofię Stasiak (greg.). 

11:30 –  + Zbigniewa Marczuk w 1. rocznicę śmierci. 

13:00  - ++ rodziców Katarzynę i Edwarda ++ Józefę i Pawła 

Regmunt + brata Mariana. 

18:00  - Dziękczynna z okazji 50. rocznicy urodzin Artura Zięby. 

Poniedziałek 

26.09.2022 

18:00 –   + Zofię Stasiak (greg.). 
 

Wtorek   27.09.2022 18:00 –  1. + Zofię Stasiak (greg.). 

2. + Zbigniewa Smolak w 4. rocznicę śmierci + Karola. 

Środa  28.09.2022 18:00 –  1. + Zofię Stasiak (greg.). 

2. + Michała.  

Czwartek 29.09.2022 18:00 –  1. + Zofię Stasiak (greg.). 

2. Dziękczynna za Gabrysię, Michała, Piotra, Adama i rodziców. 

Piątek 30.09.2022 18.00 –   1. + Zofię Stasiak (greg.). 

2.++ Reginę, Jana, Irenę, Wacławę, Zofię, Piotra, Edytę, Jana i 

Józefa. 

Sobota 1.10.2022 18:00 –  W intencji Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

8:00 –  ++ Marię i Ignacego Sokal. 

Niedziela 11:30 –  + Zuzannę Ślemp w 5. rocznicę śmierci. 

2.10.2022 13:00  - + Zofię Stasiak (greg.). 

 18:00  - ++ Józefa i Barbarę ++babcie i dziadków z obu stron – 

Daszkiewicz i Jurafowicz. 

 


