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

1800, 1900, 2000, 2100.  

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

godz. 1800. 

3. 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. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dzis  o godz. 1500 w go rnym 

kos ciele. Temat spotkania: „Ojcostwo S w. Jo zefa”. Zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych. 

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

godz. 1800. 

5. Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla uczniów 8 klas szkół 

podstawowych. Zapraszamy młodzież żeńską szkół podstawowych z klas 8 i 

tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na spotkanie organizacyjne 

we wtorek, 18 maja, o godz. 2000 do go rnego kos cioła. 

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

chrześcijańskiego przez mężczyzn  w s rodę,  19 maja 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.   

7. Nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w sobotę,  22 maja o godz. 2000. Naboz en stwo 

zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100. 

8. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w tym roku w małych grupach przez 

kolejne soboty maja i czerwca na Mszach św. w gronie najbliższych, zgodnie 

z wcześniej ustalonym programem.  

9. Dobiegł końca parafialny konkurs związany z Rokiem Świętego Józefa i 

ustanowieniem naszego kościoła sanktuarium, który polegał na 

pokolorowaniu i opisaniu obrazków w książeczce – kolorowance „Radości i 

Smutki św. Józefa”.  Na tych, kto rzy wypełnili to zadanie czekają pamiątkowe 

wyro z nienia. Prosimy o przyniesienie ksiąz eczek w niedzielę, 30 maja, na dowolną 

Mszę s w. 

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 zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

zapraszamy do zakrystii. 

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. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Władysławę Kondej. 

Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 


