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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 czerwcowe 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   na Mszy s w. o godz. 1400. 

Po Mszy s w. uroczystos c  wręczenia dyplomo w osobom 

s więtującym okrągłe jubileusze wieczystej adoracji Najs więtszego 

Sakramentu (30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

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

godz. 1800. 

5. Trwa 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 we wtorek, 8 

czerwca, o godz. 2000 do go rnego kos cioła. 

6. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory ze Mszą s w. o godz. 1800. 

Zakon czenie oktawy i błogosławien stwo wianko w w czwartek. 

7. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek. Naboz en stwo 

czerwcowe będzie w tym dniu połączone z procesją eucharystyczną. Z racji 

uroczystos ci nie ma obowiązku zachowania postu. 



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, kto re  wręczymy dzis  po Mszach s w.  

10. Trwają prace konserwacyjno – pielęgnacyjne posadzki w kościele polegające 

na krystalizacji jej powierzchni w celu uzyskania połysku. Prace są prowadzone w 

godzinach nocnych.  

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. 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. Aleksandrę Matejek. 

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

 

 

 

 


