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1. Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypada w dniu dzisiejszym.  Po kaz dej Mszy 

s w. pos więcenie zio ł i kwiato w. 

2. Nieszpory dzis  o godz. 1815. 

3. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski została zniesiona dyspensa od 

uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane. 

4. Niedzielny porządek Mszy św. wrócił 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. 

5. W sierpniu  nie ma Mszy s w. w dni powszednie rano o godz. 700. 

6. W sierpniu kancelaria parafialna czynna jest we wtorki, s rody i czwartki od 

godz. 1700 do 1800 oraz w soboty od 1000 do 1200. 

7. 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. 



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

chrześcijańskiego przez mężczyzn w czwartek, 19 sierpnia o godz. 2000. 

Naboz en stwo zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.   

9. Nabożeństwo do Św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w przyszłą niedzielę,  22 lipca o godz. 2000. 

Naboz en stwo zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.  

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. Stanisława 

Cukrowskiego. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ... 

 

 

 

 

 


