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1. W związku z wymaganiami sanitarnymi podjęliśmy w naszej parafii 

następujące działania duszpasterskie: Msze św. w soboty o godz. 1800 i 1900 

są Mszami niedzielnymi. Msze św. w niedzielę i święta odprawiane są o godz.: 

630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Świątynia nasza 

jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas czasie 

także poza stałymi godzinami nabożeństw. 

2. Gorzkie Żale dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

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

koś ciele. Kolejne śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi 

naśzego koś cioła będzie na temat: „Przejawy ś więtoś ci o. Jana od 

Krzyz a u śchyłku z ycia”. Zapraśzamy wśzyśtkich zaintereśowanych. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o 

godz. 1800. 

4. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w 

poniedziałek o godz. 2000 w go rnym koś ciele. 
5. Zapraszamy młodzież żeńską szkół średnich przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na śpotkanie we wtorek, 23 lutego, o godz. 2000 do go rnego koś cioła. 

6. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w kaz dy piątek: 

➢ dla dzieci o godz. 1700 

➢ dla dorośłych o godz. 830 i po Mśzy ś w. o godz. 1800 

➢ dla młodziez y o godz. 2000 

• Gorzkie Żale w niedzielę po Mśzy  S w. o godz. 1800. 

7. Przypominamy, z e Ojciec S więty Franciśzek ogłośił w całym Koś ciele 

powśzechnym Rok św. Józefa, kto ry rozpoczął śię 8 grudnia ub. r. i  potrwa do 8 

grudnia 2021 roku. Penitencjaria Apośtolśka w śpecjalnym komunikacje podała, z e 

z Rokiem ś w. Jo zefa związany jeśt dar śpecjalnych odpuśto w. W związku z tym 

Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił jubileuszowe kościoły stacyjne w 

Archidiecezji Warszawskiej, którym patronuje św. Józef: 

- kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w 

Warszawie w dekanacie wolskim, 



- koś cio ł parafialny S w. Jo zefa Oblubien ca Najś więtśzej Maryi Panny w Warśzawie 

Urśuśie w dekanacie urśuśkim, 

- koś cio ł parafialny S w. Jo zefa Opiekuna Pracy w Jo zefośławiu w dekanacie 

piaśeczyn śkim. 

Kśiądz Kardynał zachęca do śzczego lnej modlitwy za wśtawiennictwem ś w. Jo zefa 

w koś ciołach śtacyjnych. Pełen tekst Dekretu Arcybiskupa Warszawskiego 

został opublikowany na stronie internetowej naszej archidiecezji, 

wywieszony w gablocie przed kościołem i wydrukowany w gazecie 

parafialnej „Koło Niedzieli”. 

8. Poczynając od Wielkiego Postu, w związku z ogłoszonym Rokiem Świętego 

Józefa i ustanowieniem naszej świątyni jubileuszowym kościołem stacyjnym, 

Msze św. w każdy wtorek o godz. 1900, połączone z Nowenną do Św. Józefa, 

odprawiane będą w intencjach zbiorowych. 

9. W Roku Św. Józefa ogłaszamy konkurs dla rodzin. W tym celu 

przygotowaliśmy książeczkę-kolorowankę pt.: „Radości i smutki Świętego 

Józefa”, tematycznie nawiązujące do 14 olejnych obrazów namalowanych 

przez panią Agnieszkę Słodkowską, które zostaną umieszczone w 

prezbiterium naszego kościoła. Kolorowanki możemy nabyć przy wyjściu z 

kościoła, także dla naszych znajomych za dobrowolną ofiarę. Konkurs polega 

na systematycznym kolorowaniu obrazów z życia Świętego Józefa – to 

zadanie dla dzieci, natomiast dziadkowie, rodzice, lub starsze rodzeństwo na 

sąsiedniej stronie opiszą w oparciu o Pismo św. pokolorowany rysunek. 

Konkurs potrwa do końca maja br. Na Mszach św. dla dzieci o godz. 1130 ks. 

Leszek będzie prezentował systematycznie kolorowane i opisywane przez 

siebie obrazki w książeczce. Na tych którzy pokolorują i opiszą wszystkie 14 

obrazków czekają nagrody.  

10. 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. 

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

12. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

13. Taca dzisiejsza  przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w Warśzawie. 

14. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie w przyśzłą niedzielę przed 

koś ciołem. 

15. 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. 

16. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Halinę Mazur, Marię 

Skibę i Tadeusza Honorowicza. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek..... 

 

 


