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1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 1815. 

2. Ze zrozumieniem i radością przyjmujemy decyzje władz odnośnie zniesienia 

dotkliwych restrykcji dotyczących udziału wiernych w nabożeństwach 

liturgicznych. Mamy nadzieję na rychłą normalizację w tym obszarze.  

3. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 

1800,     w niedzielę i święta o godz. 1815. 

4. Bractwo Adoracyjne spotyka się w czwartek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.   

spotkanie koordynatorów. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. 

o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. 

7. 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 ósmy obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. 

Przedstawia on „Ofiarowanie w świątyni”. Jest to piąty obraz z cyklu „7 radości 

św. Józefa”. Dziękujemy fundatorom obrazów i tym, którzy wspierają to dzieło 

materialnie. 



8. Niezadawalający stan pokrycia kopuł na dachu świątyni przyspieszył 

rozpoczęcie planowanych prac konserwacyjnych. Rozpoczęliśmy je w tym 

tygodniu i będą kontynuowane przez najbliższych kilka tygodni w zależności 

od pogody. Polegają one na usunięciu rdzy z powierzchni blaszanej, 

oczyszczeniu i odtłuszczeniu całej powierzchni kopuł, pokryciu substancją 

antykorozyjną i pomalowaniu wysokiej jakości farbą. Z wdzięcznością 

przyjmiemy od was każdą pomoc materialną, chociaż świadomi trudnej 

sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźli, nie ośmielamy się o to prosić.   

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 jest w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

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

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

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

otrzymać po Mszach św. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Janinę Truszkiewicz. 

Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


