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1. „ Tajemnica Caravaggia” to nowa książ ka O. Prof. Witolda Kaweckiego, żnanego 

teologa i mediożnawcy, kto ra podbiła rynek księgarski. Autora  gościmy dziś w 

naszej wspólnocie parafialnej - podczas Mszy św. O. Profesor wygłosi kazania. 

Prżed kos ciołem będżie moż na nabyc  tę pożycję książ kową ż autografem w cenie 

40 żł. 

2. Osoby dorosłe, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania 

żaprasżamy dżis  na Msżę s w. o  godż. 900, po Msży s w.  spotkanie w sali s w. Jo żefa. 

3. Nieszpory dżis  o godż. 1815. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedżiałek po Msży s w. o godż. 1800. 

5. Katecheza dla narzeczonych prżed prżyjęciem sakramentu małż en stwa w 

poniedżiałek o godż. 2000 w sali s w. Jo żefa. 

6. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się we 

wtorek, 25 lutego o godż. 1945 w dolnym kos ciele. 

7. Popielec w najbliż sżą s rodę rożpocżyna cżas Wielkiego Postu. Msże s w. w tym dniu 

według następującego porżądku: rano o godż. 630, 715, 800, 900, a po południu o 

godż. 1700 dla dżieci i o godż. 1800 i 1900 dla dorosłych. 

8. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każ dy piątek: 

➢ dla dżieci o godż. 1700 

➢ dla dorosłych o godż. 830 i po Msży s w. o godż. 1800 

➢ dla młodżież y o godż. 2000 

• Gorzkie Żale w niedżielę o godż. 1815. 



9. 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 szósty obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. 

Prżedstawia on „Obrzezanie Jezusa”. Jest to trżeci obraż ż cyklu „7 smutko w s w. 

Jo żefa” i cżeka na ewentualnego fundatora. Dżiękujemy też  ża wsżelkie ofiary 

składane na ten cel. Osoby żainteresowane ufundowaniem takiego obrażu i 

bliż sżymi informacjami na ten temat żaprasżamy do żakrystii lub kancelarii 

parafialnej. 

10. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa dusżpasterska, kto rą moż na podjąc  

podpisując deklarację wyłoż oną prży wyjs ciu  ż kos cioła. Polega ona na trżydżiestu 

minutach modlitwy adoracyjnej raż w miesiącu w kaplicy M.B. Cżęstochowskiej, 

będącej wyrażem wdżięcżnos ci i dżiękcżynienia ża Jubileusż 30-lecia wiecżystej, 

całodobowej adoracji Najs więtsżego Sakramentu w nasżej s wiątyni. Podpisane 

deklaracje moż na prżynosic  do żakrystii, bądż  pożostawic  na kto ryms  ż bocżnych 

ołtarży w kos ciele. 

11. Zbliża się dzień beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach 

przygotowania do tej uroczystości w piątek, 28 lutego organizujemy 

pielgrzymkę do Zuzeli – miejsca narodzin i dzieciństwa Prymasa Tysiąclecia. 

Nawiedżimy też  sanktuarium Tro jcy Prżenajs więtsżej i s w. Anny w Prostyni oraż 

sanktuarium Matki Boż ej w Loretto. Więcej informacji i program pielgrżymki na 

ulotkach prży wyjs ciu ż kos cioła. Zapisy u ks. Artura w żakrystii.  

12. Intencje Mszy św. prżyjmujemy w żakrystii lub kancelarii parafialnej. 

13. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano i wieczorem. Osoby 

żainteresowane żaprasżamy do żakrystii. 

14. Taca z przyszłej niedzieli prżeżnacżona jest na Seminarium Duchowne w 

Warsżawie. 

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

rożprowadżają dżis  ministranci po Msżach s w. Cena tygodnika to 6 żł. plus 

dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusż ministrancki.  


