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

1800, 1900, 2000, 2100.  

2. 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. 

3. W sobotę, 1 maja, we wspomnienie liturgiczne św. Józefa,  rzemieślnika na 

mocy Dekretu o sanktuarium, po raz  pierwszy będziemy świętować 

uroczystość odpustową. Sumę odpustową o godz. 1800 odprawi i wygłosi 

kazanie ks. Prałat dr Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej. 

4. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboż en stwo cżuwania ż Maryją po Msży s w. 

o godż. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godż. 2100. 

5. Nabożeństwa majowe w dni powsżednie i niedżiele beżpos rednio po Msży s w. o 

godż. 1800. 

6. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski prżypada w 

poniedżiałek, 3 maja. Msże s w. będą odprawiane w porżądku niedżielnym. 

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

żaprasżamy na spotkanie do kos cioła:  

III a  że SP  317 – w poniedżiałek, 26 kwietnia o  godż. 2000 w go rnym kos ciele. 

III b że SP 317 – we wtorek, 27 kwietnia o godż. 2000 w go rnym kos ciele. 

III c że SP 317 - w s rodę, 28 kwietnia o godż. 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 żnamy ż wielu piosenek religijnych, wykonywanych podcżas 

liturgii. Książ ecżkę moż na dżis  nabyc  prży wyjs ciu ż kos cioła w cenie 5 żł.  

10. Intencje Mszy św. prżyjmujemy w żakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

żaprasżamy do żakrystii. 

12. Taca dzisiejsza prżeżnacżona jest na Seminarium Duchowne w Warsżawie. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moż na 

otrżymac  po Msżach s w. Cena tygodnika to 6 żł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusż ministrancki. 

14. W minionym tygodniu poż egnalis my w nasżym kos ciele śp. Annę Ostrowską, 

Bogumiłę Śmigielską i Stefana Janiaka. Pamiętajmy o nich w nasżych 

modlitwach. Wiecżny odpocżynek..... 

 

 

 


