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1. Rozpoczynamy prace nad dopełnieniem wystroju prezbiterium tak pod względem 

formy artystycznej jak i treści teologicznej. Całość przedsięwzięcia została 

rozłożona na kilka lat i będzie polegała na umieszczeniu we wnękach bocznych 

ścian prezbiterium 14. olejnych obrazów (po siedem na każdej) 

przedstawiających biblijne sceny z życia Św. Józefa – patrona kościoła i parafii. 

Tematycznie określamy te wydarzenia jako radości i smutki Św. Józefa. 

Pierwszy z obrazo w jest juz  gotowy i moz na go dzis  oglądać  w prezbiterium. 

Przedstawia on pierwszą z rados ći: Zas lubiny Jo zefa z Maryją. Jego autorką jest Pani 

Agnieszka Słodkowska i jednoćzes nie wraz z męz em są pierwszymi fundatorami. Osoby 

zainteresowane ufundowaniem kolejnyćh obrazo w i bliz szymi informaćjami na ten 

temat zapraszamy do zakrystii lub kanćelarii parafialnej. Całos ć  projektu wraz ze 

wstępnymi szkićami jeszćze raz powtarzamy w naszym dzisiejszym dodatku do 

Tygodnika katolićkiego „Niedziela”. 

2. Nieszpory dzis  o godz. 1815. 

3. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada w ćzwartek. Pamiętajmy 

w naszyćh modlitwaćh o tyćh, kto rzy dla Ojćzyzny złoz yli ofiarę swojego z yćia. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy s w.   spotkanie 

koordynatoro w. 
5. W sierpniu  nie będzie Mszy s w. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o godz. 

1500. 

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podćzas wszystkićh 

Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

7. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo ćzuwania z Maryją po Mszy s w. o godz. 

1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 



8. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

zaprasza do udziału w 28. Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych z Warszawy na 

Jasną Górę w dniach 5 – 15 sierpnia br. Pielgrzymka rozpoćznie się, 5 sierpnia, Mszą 

s w. o godz. 600. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą w dniaćh 1 – 5 sierpnia. 

9. „30 minut dla Jezusa” to inićjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąć  podpisująć 

deklaraćję wyłoz oną przy wyjs ćiu  z kos ćioła. Polega ona na trzydziestu minutaćh 

modlitwy adoraćyjnej raz w miesiąću w kaplićy M.B. Częstoćhowskiej, będąćej wyrazem 

wdzięćznos ći i dziękćzynienia za Jubileusz 30-lećia wiećzystej, ćałodobowej adoraćji 

Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaraćje moz na przynosić  do 

zakrystii, bądz  pozostawić  na kto ryms  z boćznyćh ołtarzy w kos ćiele. 

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kanćelarii parafialnej. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dzis  ministranći po Mszaćh s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministranćki. 

12. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ćiele śp. . Pamiętajmy o nićh w 

naszyćh modlitwaćh. Wiećzny odpoćzynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


