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1. Msze św. gregoriańskie odprawiane są przez cały listopad w dni powszednie 

i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, ż e stan łaski us więcającej, udżiał we Msży 

s w., a żwłasżcża prżyjęcie Komunii s w. są warunkiem skutecżnos ci nasżych 

modlitw w intencji żmarłych i umoż liwiają użyskanie odpustu. Warunki odpustu: 

do końca  listopada nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dżis  o godż. 1530 w go rnym kos ciele. 

• Bracia z „ Totus Tuus” dżis  o godż. 1700. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedżiałek po Msży s w. o godż. 

1800. 

• Koło Misyjne w sobotę o godż. 1400. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w prżysżłą niedżielę o godż. 1500 w 

go rnym kos ciele. Temat spotkania: Spotkanie ze Słowem Bożym.  

3. Msza św. dla narzeczonych na zakończenie konferencji przedmałżeńskich  w 

poniedżiałek, w dolnym kos ciele o godż. 2000. 

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

chrześcijańskiego przez mężczyzn w piątek, 19 listopada o godż. 2000. 

Naboż en stwo żakon cży się Apelem Jasnogo rskim o godż. 2100.   

5. 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. 



6. 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. 

7. Intencje Mszy św. prżyjmujemy w żakrystii lub kancelarii parafialnej. 

8. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby żainteresowane 

żaprasżamy do żakrystii. 

9. IV Światowy Dzień Ubogich obchodżimy w dniu dżisiejsżym pod hasłem: 

„Ubogich żawsże macie u siebie”.  

10. XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodżimy dżis  pod 

hasłem: „Solidarni ż Libanem”. Z tej racji żbieramy ofiary do pusżek na pomoc 

nasżym siostrom i braciom w wierże cierpiącym prżes ladowanie. 

11. Odpowiadając na apel Prżewodnicżącego KEP ks. Kard. Każimierż Nycż 

żdecydował, aby w kos ciołach Archidieceżji Warsżawskiej w prżysżłą niedżielę po 

Msżach s w. przeprowadzić zbiórkę do puszek na finansowanie dzieł 

pomocowych w czasie kryzysu migracyjnego. 

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

otrżymac  po Msżach s w. Cena tygodnika to 6 żł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusż ministrancki. 

13. W minionym tygodniu poż egnalis my w nasżym kos ciele śp. Helenę Rudzką. 

Pamiętajmy o niej w nasżych modlitwach. Wiecżny odpocżynek ..... 

 

 


