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1. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ilości wiernych podczas zgromadzeń 

religijnych /1 osoba na 15 m2/, Msze św. są odprawiane w dni powszednie, 

niedziele i święta w kościele górnym według dotychczasowego porządku, ale 

z ograniczeniem do 60 osób uczestniczących w nabożeństwie. Wierni 

„ponadliczbowi” mogą w tym czasie – zachowując wszelkie środki 

ostrożności – przystąpić w kościele dolnym do Komunii św. Przypominamy, 

że podczas nabożeństw uczestnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. 

Świątynia nasza jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym czasie, 

szczególnie poza stałymi godzinami nabożeństw. Stosujmy się do zaleceń 

władz państwowych. Korzystajmy również z uczestnictwa w transmisjach 

telewizyjnych i radiowych. 

2. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

3. Nabożeństwa majowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800,     

w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

4. Ze względu na niedzielę wypadającą w tym roku 3 maja, Uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski obchodzić będziemy w sobotę, 2 

maja. Mśze ś w. tego dnia będą odprawiane w porządku niedzielnym. 

5. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami wiernych i istniejącą sytuacją 

wypominki całoroczne będą czytane w piątki na Mszy św. o godz. 1900. 

Natomiaśt o godz. 1500 w piątki nie będzie dotychczaśowej Mśzy ś w. 

wypominkowej, ale tylko Koronka do Boz ego Miłośierdzia prowadzona przez 

ś wieckich. 



6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

7. 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. 

8. Pomimo tej wyjątkowej sytuacji – ufając w opiekę i pomoc św. Józefa -

postanowiliśmy kontynuować 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 siódmy obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. 

Przedśtawia on „Pokłon Pasterzy”. Jeśt to czwarty obraz z cyklu „7 radoś ci 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. 

9. Wszystkim, którzy w tym trudnym czasie poczuwają się do materialnej 

odpowiedzialności za świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

za każdą ofiarę do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji 

wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana będzie – 

począwszy od maja – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. 

dziękczynna o godz. 1015. 

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

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w 

Warśzawie. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

 

 

 

 


