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

1800, 1900, 2000, 2100.  

2. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada jutro. Msze 

s w. będą odprawiane w porządku niedzielnym. 

3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie i niedziele bezpos rednio po Mszy s w. o 

godz. 1800. 

4. 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. 

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

zapraszamy na spotkanie do kos cioła:  

III a  ze SP  388 – we wtorek, 4 maja o godz. 2000 w go rnym kos ciele. 

III b ze SP 388 - w s rodę, 5 maja o godz. 2000 w go rnym kos ciele. 

6. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy 

s w.   spotkanie koordynatoro w. 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

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. Pięknie wydaną antologię tekstów i modlitw oraz pieśni o św. Józefie, 

przygotowaną przez miejscowych duszpasterzy dla wiernych odwiedzających 

nasze sanktuarium, moz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z kos cioła w  cenie 50 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. 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. 

13. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Wandę Stryjewską, 

Barbarę Krupczyńską i Teresę Wróbel. Pamiętajmy o nich w naszych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


