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1. Naturalnej wielkości kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, 

któ regó óryginał znajduje się w sanktuarium óó. Jezuitó w w Warszawie na Starym 

Mies cie, gós cimy w naszej parafii dó piątku 23 lipca br.  Dzis  pó Mszach s w. 

zapraszamy na kiermasz nówós ci wydawniczych, a ó gódz. 1800 zamiast 

Nieszpóró w będzie móz na uczestniczyc  w wykładzie Pani Ewy Stóróz yn skiej, 

Autórki ksiąz ki „Matka Bóz a Łaskawa a Cud nad Wisłą”, któ rą będzie móz na nabyc  

w kós ciele z autógrafem Autórki. Póstarajmy się w tych dniach nawiedzenia, aby w 

naszym Sanktuarium S w. Jó zefa, ótwartym całódóbówó dla adórujących 

Najs więtszy Sakrament, óbecna w cudównym wizerunku Matka Bóz a Łaskawa ani 

przez móment nie była ósamótnióna. Kópię cudównegó wizerunku Matki Bóz ej 

Łaskawej póz egnamy w piątek, 23 lipca, na Mszy s w. ó gódz. 800. Z naszegó 

sanktuarium óbraz wyruszy dó Izdebnej. 

2. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski została zniesiona dyspensa od 

uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane. 

3. Od lipca porządek niedzielny Mszy św. wrócił do stanu sprzed pandemii.  

Msze s w. niedzielne: w sóbóty ó gódz. 1900; w niedziele ó 630, 800, 900, 1015, 1130, 

1300 i 1900. O gódz. 1815 nieszpóry. 

4. W lipcu i sierpniu  nie ma Mszy s w. w dni pówszednie ranó ó gódz. 700. 

5. W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna jest we wtórki, s ródy i czwartki 

ód gódz. 1700 dó 1800 óraz w sóbóty ód 1000 dó 1200. 



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

chrześcijańskiego przez mężczyzn jutró, 19 lipca ó gódz. 2000. Nabóz en stwó 

zakón czy się Apelem Jasnógó rskim ó gódz. 2100.   

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

przez kobiety i dziewczęta w czwartek,  22 lipca ó gódz. 2000. Nabóz en stwó 

zakón czy się Apelem Jasnógó rskim ó gódz. 2100.  

8. 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. 

9. 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. 

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

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osóby zainteresówane 

zapraszamy dó zakrystii. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” móz na 

ótrzymac  pó Mszach s w. Cena tygódnika tó 6 zł. plus dóbrówólna ófiara na druk 

kólórówej wkładki i fundusz ministrancki. 

13. W miniónym tygódniu póz egnalis my w naszym kós ciele śp. Barbarę Łukasik. 

Pamiętajmy ó niej w naszych módlitwach. Wieczny ódpóczynek ..... 

 


