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1. Nabożeństwo majowe dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

3. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika gło wnego patrona Polśki i 

archidiecezji przypada w dniu jutrzejśzym. 

4. Nabożeństwa majowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800,     

w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

5. Zapraszamy młodzież szkół podstawowych z klas 8  przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na śpotkanie we wtorek, 10 maja, o godz. 2000 w dolnym koś ciele. 

6. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w tym roku w małych grupach przez 

kolejne śoboty maja i czerwca na Mśzach Ś w. w gronie najbliz śzych, zgodnie z 

wcześ niej uśtalonym programem.  

7. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. śpotykają śię wraz z 

rodzicami na Mśzy ś w. inicjacyjnej w przyśzłą niedzielę o godz. 1130. Po Mśzy ś w. 

śpotkanie z rodzicami w go rnym koś ciele. 

8. Rocznica I Komunii św. w Uroczyśtoś c  Boz ego Ciała w czwartek, 16 czerwca na 

Mśzy ś w. o godz. 1015. 

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

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

11. Taca z dzisiejsza  przeznaczona jeśt na Śeminarium Duchowne w Warśzawie. 



12. 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. 

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. Z okazji jubileuszu 35. lecia nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu 

w naszej parafii, a także pierwszej rocznicy ustanowienia na Kole 

Sanktuarium św. Józefa oraz jubileuszowego X Forum Wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Parafiach, które odbędzie się w naszej 

wspólnocie w dniach 21-22 maja, dr Edgar Sukiennik przygotował 

wyjątkową publikację „W drodze do Sanktuarium”. Jest to piękny i bogato 

ilustrowany zapis ostatniego piętnastolecia w historii naszej parafii. Książka 

składa się z dziewięciu rozdziałów. Znajdziemy w nich obszerne informacje 

o kapłanach, którzy w tym czasie pracowali i pracują na Kole, o wspólnotach 

i zespołach parafialnych, o dokonaniach duszpasterskich i życiu parafii w 

rytmie roku liturgicznego, o tym co tę wspólnotę szczególnie wyróżnia na tle 

innych: wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, warszawskie 

Łagiewniki i kult św. Józefa. Dodatkowym walorem publikacji jest omówienie 

wszystkich dwudziestu dziewięciu ośrodków całodobowej adoracji w Polsce 

i wszystkich siedemnastu sanktuariów św. Józefa. Bogaty materiał zdjęciowy, 

wyjątkowa erudycja autora i mistrzowskie opanowanie warsztatu historyka, 

a ponadto urzekający sposób narracji, wyrażający się w przekazywaniu 

treści piękną polszczyzną gwarantują czytelnikowi niezapomniane doznania 

poznawcze i estetyczne. Książkę można dziś nabyć z autografem autora po 

Mszach św. przy wyjściu z kościoła w cenie 50 zł. 

15. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Ewę Jarosz. 

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

 

 

 


