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1. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski została zniesiona dyspensa od 

uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane. 

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

1800, 1900, 2000, 2100.  

3. Nabożeństwa czerwcowe 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. Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła przypada we wtorek. Z tej racji ofiary 

składane dzis  na tacę przekaz emy jako tzw. s więtopietrze do dyspozycji papiez a  

Franciszka. 

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. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po Mszy s w. 

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

9. Poświęcenie pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami dzis  po Mszach 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. Od lipca porządek niedzielny Mszy św. wraca do stanu sprzed pandemii.  Msze 

s w. niedzielne: w soboty o godz. 1900; w niedziele o 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300 i 

1900. O godz. 1815 nieszpory. 

12. W lipcu i sierpniu  nie będzie Mszy s w. w dni powszednie rano o godz. 700. 

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

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. 

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Halinę Szewczyk. 

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

 

 

 

 

 


