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

1800, 1900, 2000, 2100.  

2. Relikwie bł. ks. Michaela McGivneya – założyciela Rycerzy Kolumba – gos cimy 

w naszej parafii od dzis  do najbliz szej soboty. Wystawę, kto ra przybliz a sylwetkę 

tego niezwykłego kapłana moz emy obejrzec  w lewej nawie kos cioła.  

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. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

godz. 1800. 

6. Rozpoczęliśmy przygotowanie do bierzmowania dla uczniów klas 8 szkół 

podstawowych. Zapraszamy młodzież męską szkół podstawowych z klas 8 i 

tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na spotkanie organizacyjne 

we wtorek, 25 maja, o godz. 2000 do go rnego kos cioła. 

7. Jubileusz 25. lecia kapłaństwa ks. Andrzej Kamiński będzie s więtował w 

przyszłą niedzielę na Mszy s w. o godz. 1015. 

8. Na Duduku ormiańskim – instrumencie muzycznym sprzed trzech tysięcy lat 

zagra w przyszłą niedzielę przed i w trakcie Mszy świętych Pan Kamil 

Radzimowski, kto ry koncertował juz  w naszym kos ciele. Przy wyjs ciu z kos cioła 

moz na będzie nabyc  płytę CD z utworami artysty.  



9. 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.  

10. 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. 

11. 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. 

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

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

zapraszamy do zakrystii. 

14. 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. 

 

 

 

 


