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1. Na koncert muzyki klasycznej  w wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata 

zapraszamy dzis  o godz. 1800. 

2. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek w dolnym kos ciele o godz. 2000. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dzis  o godz. 1500 w go rnym 

kos ciele. Kolejne spotkanie pos więcone drugiemu patronowi 

naszego kos cioła będzie na temat: „S w. Jan od Krzyz a – wielki teolog 

mistyki i duchowos ci”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o 

godz. 1800. 

• Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem 

Bractwo Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę 

o godz. 1700. 

• Jeśli chcesz swoim śpiewem wielbić Boga zapraszamy Cię do 

młodzieżowej Tratwy Św. Józefa, która prowadzi śpiew podczas 

niedzielnych Mszy Św. o godz. 1900. Zapraszamy do wspo łpracy 

osoby grające na instrumentach, jak ro wniez  osoby s piewające. 

Spotykamy się na pro bach w s rody o godz. 1800 w domu parafialnym. 

Kontakt z zespołem przez ks. Andrzeja. 

• Dziecięca schola parafialna w  niedzielę na Mszy s w. o godz. 1130. 

Do udziału w scholi zapraszamy takz e nowych kandydato w i 

kandydatki, kto rzy lubią s piewac . 



4. 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 jedenasty obraz i można go dziś oglądać w prezbiterium. 

Przedstawia on „Poszukiwanie Jezusa”. Jest to szo sty 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. 

5. Nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta we wtorek,  22 wrzes nia o godz. 2000. Naboz en stwo 

zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.  

6. Poczynając od września, zgodnie z sugestiami parafian Msze święte w każdą 

środę o godz. 1800, połączone z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

odprawiane będą w intencjach zbiorowych, podobnie jak ma to miejsce w 

niedziele o godz. 1300. 

7. 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. 

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

10. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w 

Warszawie. 

11. 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. 


