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1. Zamierzone, ambitne dzieło, polegające na dopełnieniu wystroju 

prezbiterium pod względem treści teologicznej i formy artystycznej zostało 

szczęśliwie ukończone. Szesnaście obrazów przedstawiających sceny z życia 

św. Józefa – patrona naszego sanktuarium - zostało w czwartek powieszonych 

na ścianach prezbiterium, a w sobotę, w dniu odpustu parafialnego poświęcił 

je ks. bp. Rafał Markowski. Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować 

autorce dzieła – Pani Agnieszce Słodkowskiej   z mężem Hubertem, firmie 

KOWALE LOSU, która wykonała i zamocowała obrazy w ramach oraz firmie 

MAJ-MAX, która udostępniła podnośnik i przy okazji odkurzyła i oczyściła 

ściany kościoła. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy ufundowali 

poszczególne obrazy i złożyli na ten cel ofiary. Razem możemy więcej. 

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś  o godz. 1815. 

3. Nabożeństwo marcowe do św. Józefa dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

4. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w 

poniedziałek,  o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

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

przez kobiety i dziewczęta we wtorek,  22 marca o godz. 2000. Naboz en śtwo 

zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.  

6. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

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

Temat śpotkania: „Droga modlitwy jako uruchamianie z ycia duchowego”. 

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

1800. 



7. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w kaz dy piątek: 

➢ dla dzieci o godz. 1700 

➢ dla dorośłych o godz. 830 i po Mśzy ś w. o godz. 1800 

➢ dla młodziez y o godz. 2000 

• Gorzkie Żale w niedzielę  o godz. 1815. 

8. Kierując śię śugeśtiami parafian odnoś nie rozwoju kultu ś w. Jo zefa w naśzym 

śanktuarium, wprowadziliśmy w marcu codzienne nabożeństwo do św. Józefa 

na wzór nabożeństw majowych i czerwcowych. Codziennie po Mśzy ś w. o godz. 

1800, a w piątki i niedziele po Mśzy ś w. o godz. 1900 ś piewamy Litanię do ś w. Jo zefa. 

Wśzyśtkich śerdecznie zapraśzamy do ucześtnictwa w naboz en śtwach 

marcowych. 

9. Prosimy każdego – w dowolnym czasie – o piętnaście minut modlitwy 

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła 

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

11. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę 

składaną na tacę, 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. 

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

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

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 8 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

14.  W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Marię 

Krupińską. Pamiętajmy o nim w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 

 


