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1. Nabożeństwo majowe dziś  o godz. 1815. 
2. Zgodnie z zarządzeniem władz dotyczącym 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. 
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.  

3. Nabożeństwa majowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800,     
w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

4. 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. 

5. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 
6. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano i wieczorem. Ośoby 
zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

7. 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. 

8. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Liliannę Kotarba, 
Krystynę Doboszyńską, Klemensa Urbańskiego . Pamiętajmy o nich w naśzych 
modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

9. W środę, 6 maja br. odeszła do Pana nasza parafianka śp. + Justyna Szewczyk. 
Redagowała i wydawała przez 17 lat tygodnik „Koło S w. Jo zefa”, przez 10 lat 
tworzyła Kronikę Parafialną. Związana z parafią od urodzenia, zaangaz owana w 
parafialne śchole i ześpoły muzyczne, aktywnie ucześtnicząca w z yciu parafialnym i 
gorliwie zaangaz owana w ro z ne przedśięwzięcia jak np. S wiatowe Dni Młodziez y w 
roku 2016. Mśza ś w. pogrzebowa  zośtanie odprawiona w ś rodę, 13 maja o godz. 
1200 w naśzym koś ciele. Wewnątrz ś wiątyni w tym czaśie będzie ucześtniczyła 
wyłącznie rodzina i grono najbliz śzych przyjacio ł w/g liśty śporządzonej przez 
rodzinę. Pozośtali wierni mogą ucześtniczyc  w obrzędach na nagłoś nionym terenie 
woko ł koś cioła przy zachowaniu obowiązujących ś rodko w bezpieczen śtwa. 
Parafian związanych ze ś p. + Zmarłą zapraśzamy na Mśzę ś w. w trzy kolejne 
niedzielę o godz. 1300, a takz e na Mśze ś w. gregorian śką w Jej intencji, kto ra 
rozpocznie śię od 1 czerwca br. 


