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1. Rozpoczynamy dziś  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, kto re  potrwają do 

ś rody, 17 marca. Chcemy je przez yc  wraz ze ś w. Jo zefem – Patronem naśzej 

wśpo lnoty parafialnej i przygotowac  śię do wyjątkowego wydarzenia z hiśtorii 

parafii, jakim będzie ustanowienie naszego kościoła w dniu uroczystości 

odpustowej, 19 marca, Sanktuarium św. Józefa. Rekolekcje poprowadzi Ojciec 

Mariuśz Simonicz, redemptoryśta, Rektor i Probośzcz Sanktuarium Matki Boz ej 

Nieuśtającej Pomocy w Elblągu.  Program rekolekcji w gablocie przed koś ciołem, 

w parafialnym dodatku do „Niedzieli” i na śtronie internetowej parafii. 

2. Porządek Mszy św. w niedziele jeśt naśtępujący: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 

1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Mśze ś w. odprawiane w śoboty o godz. 1800 i 1900 śą 

ro wniez  Mśzami niedzielnymi. Świątynia nasza jest otwarta całodobowo. 

Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas czasie także poza stałymi 

godzinami nabożeństw. 

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

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 1500 w 

go rnym koś ciele. Temat śpotkania: „Adoracja S w. Jo zefa”. Zapraśzamy 

wśzyśtkich zaintereśowanych. 

5. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w tym tygodniu w  piątek: 

➢ o godz. 830 i 2000 

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



6. W trwającym Roku św. Józefa Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił 

naszą świątynię jubileuszowym kościołem stacyjnym, z czym wiąże się 

możliwość uzyskania odpustu. Szczego ły podajemy w praśie parafialnej, 

znajdziemy je takz e w gablocie przed koś ciołem i na śtronnie internetowej parafii. 

7. 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 są w intencjach zbiorowych. 

8. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przypada w 

piątek, 19 marca. Sumie odpustowej o godz. 1800 przewodniczyć będzie Ks. 

Kard. Kazimierz Nycz, który tego dnia ustanowi nasz kościół Sanktuarium Św. 

Józefa. W tym dniu nie będzie Mśzy ś w. o godz. 1900, natomiaśt o godz. 1600 grupa 

młodziez y przyśtąpi do śakramentu bierzmowania. W piątek ze względu na 

uroczyśtoś c  wolno śpoz ywac  pokarmy mięśne. 

9. Trwa parafialny konkurs dla rodzin polegający na pokolorowaniu i opiśaniu 

ścen z z ycia ś w. Jo zefa w publikacji „Radoś ci i śmutki ś w. Jo zefa”, kto rą moz na nabyc  

za dobrowolną ofiarę przy wyjś ciu z koś cioła.  

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. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła 

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” i „Gość Niedzielny” 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. 

15. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Janinę Tkaczyńską i 

Irenę Zyśk. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek.....  

 

 


