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1. Porządek Mszy św. dziś jest następujący: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 

1800, 1900, 2000, 2100.  

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

1800. 

3. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn  w poniedziałek,  19 kwietnia o godz. 2000. Do 

udziału w sposo b szczego lny zapraszamy Pano w: dziadko w, ojco w, męz o w, 

młodych przygotowujących się do sakramentu małz en stwa. Naboz en stwo 

zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.   

4. Nabożeństwo do św. Rity o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w czwartek,  22 kwietnia o godz. 2000. Naboz en stwo 

zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.  

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 prasie parafialnej, znajdziemy je takz e w gablocie przed 

kos ciołem i na stronie internetowej parafii. 

6. W związku z ogłoszonym Rokiem Świętego Józefa i ustanowieniem naszego 

sanktuarium jubileuszowym kościołem stacyjnym, Msze św. w każdy wtorek 

o godz. 1900, połączone z Nowenną do Św. Józefa, odprawiane są w intencjach 

zbiorowych. 



7. Rodziców Dzieci przygotowujących się w tym roku do I Komunii św. z klas III  

zapraszamy na spotkanie do kos cioła:  

III d  ze SP  225 – we wtorek, 20 kwietnia o  godz. 2000 w go rnym kos ciele. 

III z ze SP 148 – w s rodę, 21 kwietnia o godz. 2000 w go rnym kos ciele. 

III  klasy  spoza szko ł naszej parafii – w piątek, 23 kwietnia o godz. 2000 w go rnym 

kos ciele. 

8. 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. 

9. „Mali Adoratorzy” to tomik pięknych poezji zainspirowanych adoracją 

Najświętszego Sakramentu w naszym kościele sanktuaryjnym autorstwa 

Zofii Jasnoty, kto rą znamy z wielu piosenek religijnych, wykonywanych podczas 

liturgii. Ksiąz eczkę moz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z kos cioła w cenie 5 zł.  

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

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

12. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w 

Warszawie. 

13. 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. 

14. Okolicznościowy numer „Gościa Niedzielnego”, poświęcony w całości św. 

Józefowi moz na nabyc  przy wyjs ciu z kos cioła w cenie 9 zł. za egzemplarz.  

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Wiesławę 

Abramczuk i Stanisławę Kucejko. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek..... 

 


