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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

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

przez kobiety i dziewczęta dziś  o godz. 2000. Naboz eń śtwo zakoń czy śię Apelem 

Jaśńogo rśkim o godz. 2100.  

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.  Mśze ś w. 

ńiedzielńe: w śoboty o godz. 1900; w ńiedziele o 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300 i 1900. 

O godz. 1815 ńieśzpory. 

5. W sierpniu  ńie ma Mśzy ś w. w dńi powśzedńie rańo o godz. 700. 

6. W sierpniu kancelaria parafialna czyńńa jeśt we wtorki, ś rody i czwartki od 

godz. 1700 do 1800 oraz w śoboty 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. Posługę duszpasterską w naszej parafii kończy ks. Mateusz Kielarski. 

Dziękujemy za pracę w ńaśzej wśpo lńocie i z yczymy duśzpaśterśkiej śatyśfakcji ńa 

ńowej placo wce, polecając kapłańa opiece Matki Najś więtśzej i ś więtego Jo zefa.  

Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 26 sierpnia br. Ks. Marcina 

Klotz duszpasterzem w naszej parafii.  Polecamy śię wśzyścy Jego ludzkim 

taleńtom i duśzpaśterśkiej gorliwoś ci, a Jego śamego zawierzamy Matce 

Najś więtśzej i ś w. Jo zefowi oraz z yczymy, aby dobrze czuł śię w ńaśzej wśpo lńocie.  



 

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 zakryśtii lub kańcelarii parafialńej. 

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaińtereśowańe 

zapraśzamy do zakryśtii. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz ńa 

otrzymac  po Mśzach ś w. Ceńa tygodńika to 6 zł. pluś dobrowolńa ofiara ńa druk 

kolorowej wkładki i fuńduśz mińiśtrańcki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


