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1. Ks. Proboszcza Marka Lemiecha, byłego ucznia i ministranta naszego Ks. 

Dziekana – gdy jako wikariusz pracował w parafii „Przemienienia Pańskiego” 

w Tłuszczu, goś cimy dziś  w naśzej wśpo lnocie. Obecnie kś. Marek Lemiech jeśt 

probośzczem parafii w Wielgoleśie Brzezin śkim i buduje koś cio ł.  Dziś  głośi 

podczaś Mśzy ś w. kazania, a po zakon czeniu liturgii będzie moz na wśpomo c ofiarą 

pienięz ną budowę ś wiątyni i parafię, kto rej przewodzi. 

2. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

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

chrześcijańskiego przez mężczyzn dziś  o godz. 2000. Naboz en śtwo zakon czy śię 

Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

4. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek w dolnym koś ciele o godz. 2000. 
5. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś  o godz. 1500 w go rnym 

koś ciele. Temat śpotkania: „Eucharyśtia – niezbędne z ro dło łaśk dla 

z ycia małz en śkiego i rodzinnego”. Zapraśzamy wśzyśtkich 

zaintereśowanych. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o 

godz. 1800. 

• Rycerze Kolumba w czwartek o godz. 2000.  

6. 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. 

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

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

8. Zapraszamy młodzież szkół średnich przygotowującą się do sakramentu 

bierzmowania i tych którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na śpotkanie 

we wtorek, 21 wrześ nia o godz. 2000 do dolnego koś cioła. 

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

przez kobiety i dziewczęta w ś rodę,  22 wrześ nia o godz. 2000. Naboz en śtwo 

zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.  



10. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św., klasy III ze Szkoły 

Podstawowej nr 148, zapraśzamy wraz z Rodzicami na Mśzę ś w. inicjacyjną w 

przyśzłą niedzielę o godz. 1400. Po Mśzy ś w. śpotkanie w koś ciele. 

11. Nad wejściem do naszej świątyni umieszczono wykuty artystycznie w metalu 

napis, informujący o charakterze tego kościoła: „SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO 

JÓZEFA”. Długo nań czekaliśmy – powstawał bowiem w trudnym dla nas 

wszystkich czasie pandemii. Tym większa nasza radość z zakończonego 

dzieła. Napis składa się z 25. liter i każda czeka na swojego fundatora. Koszt 

takiej litery to 1000 zł. Dotychczasowym ofiarodawcom składamy serdeczne 

„Bóg zapłać”. 

12. Badanie niedzielnych praktyk religijnych ( dominicanteś i communicanteś) w 

przyśzłą niedzielę  podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w.  

13. W ramach promocji naszego sanktuarium rozprowadzamy dziś po Mszach 

św. kalendarze na rok 2022 z wizerunkami obrazów przedstawiających życie 

św. Józefa, które niebawem zawisną w prezbiterium. Dodatkowo moz na nabyc  

Antologię tekśto w i modlitewnik „Idz cie do Jo zefa” opracowany przez naśzych 

kśięz y oraz oprawioną reprodukcję obrazu Michała Willmanna „S w. Jo zef z 

Dzieciątkiem”, kto ry znajduje śię w kaplicy adoracyjnej. Włączmy śię w miarę 

moz liwoś ci w tę akcję promującą naśzą ś wiątynię i parafię, chociaz by przez 

śprezentowanie nabytych kalendarzy, kśiąz ek i obrazko w śwoim bliśkim i 

znajomym. 

14. 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. 

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

16. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

17. 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. 

 

 


