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1. Dziś  podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w. błogosławimy palmy. 

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. Ostatnia katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa 

w poniedziałek o godz. 2000 w go rnym koś ciele. 

5. W trwającym Roku Świętego Józefa Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz 

ustanowił naszą świątynię Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny, 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. 

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

Józefa i ustanowieniem naszej świątyni sanktuarium Msze św. w każdy 

wtorek o godz. 1900, połączone z Nowenną do świętego Józefa, odprawiane są 

w intencjach zbiorowych. 

7. Rozpoczynamy Wielki Tydzień,  w kto rym będziemy wśpominac  Mękę, S mierc  i 

Zmartwychwśtanie Pana Jezuśa. Starajmy śię przez yc  ten czaś godnie, zwłaśzcza 

przez ucześtnictwo w pięknej liturgii tych dni.  

• Wielki Czwartek – Mśze ś w. o godz. 1600, 1830 i o 2000. 

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800;  Liturgia Męki 

Pan śkiej o godz. 1500, 1830 i o 2000. 



• Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 800; Liturgia Paśchalna 

o godz.  2000. 

• Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700. 

• Rezurekcja o godz. 600. 

8. W Wielkim Tygodniu śpowiadamy do ś rody podczaś wśzyśtkich naboz en śtw – 

rano i wieczorem. W czwartek, piątek i śobotę śpowiadamy tylko rano od 700 do 

800. Podczaś  liturgii wieczornej śpowiedzi nie będzie. 

9. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i ś rodę. 

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

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

11. Butelki z wodą święconą rozprowadzac  będzie w Wielką Sobotę Liturgiczna 

Słuz ba Ołtarza. 

12. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierac  podczaś naboz en śtw 

wielkopiątkowych do puśzek przed koś ciołem. 

13. 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.  

14. 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. 

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

16. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

17. 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. 

18. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Wiesława 

Kaczmarczyka, Aleksandra Zielony, Bogdana Mileja. Pamiętajmy o nich w 

naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 


