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1. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Bracia z „ Totus Tuus” dziś  o godz. 1600. 

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. Wobec trudniej sytuacji panującej w Afganistanie i dużej liczby uchodźców, 

Caritas Polska organizuje konkretną pomoc dla poszkodowanych 

przebywających na terenie naszego kraju. Decyzją ks. Kardynała Kazimierza 

Nycza Archidiecezja Warszawska włącza się w dzieło pomocy uchodźcom z 

Afganistanu. W związku z tym w dniu dzisiejszym zbieramy na ten cel ofiary 

pieniężne do puszek przed kościołem.  

5. Od września kancelaria parafialna czynna jeśt we wtorki, ś rody i czwartki od 

godz. 1600 do 1730 oraz w śoboty od 1000 do 1200. 

6. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną śię w poniedziałek, 6 wrześ nia, w 

dolnym koś ciele o godz. 2000. 

7. Poświęcenie przyborów szkolnych w przyśzłą niedzielę, 12 wrześ nia,  podczaś 

Mśzy ś w.  godz. 1130. 



8. 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. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

10. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w 

Warśzawie. 

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

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

13. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Alinę Przybylską. 

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

 

 

 

 



 

 


