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1. Kazania  o  duchowości  wakacyjnej  wygłosi  dzis   podczas  Mszy  S więtych              

O. Mariusz Więckiewicz, redemptorysta. Przy wyjs ciu z kos cioła będzie moz na  

nabyc  wartos ciowe pozycje ksiąz kowe z dziedziny duchowos ci i promowaną w 

ubiegłą niedzielę 3. tomową Księgę Pamiątkową. 

2. 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 dziesiąty obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. 

Przedstawia on „Rzeź niewinnych dzieci”. Jest to piąty obraz z cyklu „7 smutko w 

s w. Jo zefa” i czeka na ewentualnego fundatora. Dziękujemy tez  za wszelkie ofiary 

składane na ten cel. Osoby zainteresowane ufundowaniem takiego obrazu i 

bliz szymi informacjami na ten temat zapraszamy do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. 

3. Nieszpory dzis  o godz. 1815. 

4. Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypada w sobotę. Msze s w. według porządku 

niedzielnego. Po kaz dej Mszy s w. pos więcenie zio ł i kwiato w. 

5. W sierpniu  nie będzie Mszy s w. w dni powszednie rano o godz. 700. 



6. Wszystkim, którzy 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. 

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

8. Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko we wtorek i s rodę. 

9. Zbiórka do puszek z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w 

Libanie w przyszłą niedzielę po Mszach S w. przed kos ciołem. 

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

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

 

 

 

 


