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1. Dziś obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”. Tradycyjnie 

zbieramy przed kos ciołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz 

stypendialny dla biednej, utalentowanej młodziez y. 

2. Nabożeństwo różańcowe  dzis  o godz. 1815. 

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

Podstawowej nr 317, zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę s w. inicjacyjną dzis   

o godz. 1400. Po Mszy s w. spotkanie w kos ciele. 

4. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek w dolnym kos ciele o godz. 2000. 
5. Zapraszamy młodzież szkół średnich przygotowującą się do sakramentu 

bierzmowania i tych którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na spotkanie 

we wtorek, 12 paz dziernika, o godz. 2000 do dolnego kos cioła. 

6. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dzis  o godz. 1530 w go rnym kos ciele. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o 

godz. 1800. 

• Koło Misyjne w sobotę o godz. 1400. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 

1500 w go rnym kos ciele. Spotkanie na temat: „Postawa słuchania 

Boga”,  rozpoczyna nowy cykl zatytułowany „Startup duchowy”. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1600. 

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. Nabożeństwa różańcowe w paz dzierniku w dni powszednie po Mszy s w. o godz. 

1800, a w niedziele o godz. 1815. 



9. XIV Wolski Bieg Papieski organizowany tradycyjnie przez parafię i Urząd 

Dzielnicy Wola odbędzie się w sobotę, 16 paz dziernika, w Parku Moczydło. Do 

udziału w biegu bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, młodziez , rodzico w i 

dziadko w. Rozpoczęcie  od godz. 1000. Program Biegu Papieskiego zamieszczamy 

w gazecie i na tablicy ogłoszen  przed kos ciołem.  

10. W przyszłą niedzielę, 17 października, gościć będziemy w parafii Siostry 

Katarzynki z Mazur koło Kętrzyna, gdzie prowadzą dom dla uzależnionych 

dziewcząt. Po Mszach s w. przed kos ciołem będziemy mogli wspomo c materialnie 

to dzieło.  

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

Podstawowej nr 388, zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę s w. inicjacyjną w 

przyszłą niedzielę o godz. 1400. Po Mszy s w. spotkanie w kos ciele. 

12. W ramach promocji naszego sanktuarium rozprowadzamy po Mszach św. 

kalendarze na rok 2022 z wizerunkami obrazów przedstawiających życie św. 

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

Antologię teksto w i modlitewnik „Idz cie do Jo zefa” opracowany przez naszych 

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

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

moz liwos ci w tę akcję promującą naszą s wiątynię i parafię, chociaz by przez 

sprezentowanie nabytych kalendarzy, ksiąz ek i obrazko w swoim bliskim i 

znajomym. 

13. 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. 

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

15. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej. Przy wyjs ciu z 

kos cioła moz na zabrac  przygotowane karty, na kto rych wpiszemy imiona 

zmarłych, kto rych chcemy polecic  modlitwie wypominkowej. 

16. 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. 

17. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym sanktuarium śp. .Wiktora 

Masłowskiego i Danielę Pawłowską.  Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek ..... 

 

 


