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1. Nabożeństwo różańcowe dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Dziecięca schola parafialna w niedzielę o godz. 1015 w śalce parafialnej.  

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   śpotkanie 

koordynatoro w. 

3. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania śpotykają śię we 

wtorek, 29 paz dziernika  o godz. 1945 w dolnym koś ciele. 

4. Nabożeństwa różańcowe w paz dzierniku w dni powśzednie po Mśzy ś w. o godz. 1800 , 

a w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraśzamy na ro z aniec w poniedziałki, ś rody i piątki 

o godz. 1700. 

5. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w piątek. Procesja żałobna połączona z 

wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwśza zbiorowa Msza św.  gregoriańska 

za zmarłych. 

6. Dzień Zaduszny, 2 liśtopada przypada w śobotę. Procesja żałobna połączona z 

wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za zmarłych. 

Msze św. gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni powszednie i 

niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, z e śtan łaśki uś więcającej, udział we Mśzy ś w. a 

zwłaśzcza przyjęcie Komunii ś w. śą warunkiem śkutecznoś ci naśzych modlitw w intencji 

zmarłych i umoz liwiają uzyśkanie odpuśtu. Warunki odpuśtu: nawiedzenie 1 liśtopada 

ś wiątyni i odmo wienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a od Zaduśzek do 8 

liśtopada włącznie nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 



7. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane śą w zakryśtii i kancelarii parafialnej, a dziś  i w dni ś wiąteczne 

takz e przy wyjś ciu z koś cioła. Przy wyjś ciu z koś cioła moz na zabrac  przygotowane karty, 

na kto rych wpiśzemy imiona zmarłych, kto rych chcemy polecic  modlitwie 

wypominkowej. 

8. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś wśzyśtkich 

Mśzy ś w.  

9. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. o godz. 

1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

10.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

11. Trwają 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. 

Gotowy jest już czwarty obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. Przedśtawia 

on „Zdziwienie Józefa brzemiennym stanem Maryi”. Jeśt to pierwśzy obraz z cyklu „7 

śmutko w ś w. Jo zefa” i czeka na ewentualnego fundatora. Dziękujemy tez  za wśzelkie 

ofiary śkładane na ten cel. Ośoby zaintereśowane ufundowaniem takiego obrazu i 

bliz śzymi informacjami na ten temat zapraśzamy do zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

Całoś c  projektu (namalowane juz  obrazy i wśtępne śzkice do naśtępnych) zośtały 

zamieśzczone w naśzym dziśiejśzym dodatku do Tygodnika katolickiego „Niedziela”. 

12. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

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

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 


