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1. Rozpoczęliśmy okolicznościowe rekolekcje parafialne pod hasłem: „Wszyscy 

zostaliśmy powołani do świętości”. Prowadzą je Ojcowie Franciszkanie z 

Krakowa. Rekolekcje potrwają do Uroczystos ci Wszystkich S więtych, 1 listopada. 

Program rekolekcji zamieszczono w gazecie parafialnej i w gablocie przed 

kos ciołem. Przy wyjs ciu z kos cioła moz na zabrac   z ławek broszurę – „Wykaz 

S więtych z datą liturgicznego wspomnienia, kto rych relikwie znajdują się w 

Relikwiarium Sanktuarium S w. Jo zefa Oblubien ca Najs więtszej Maryi Panny”. Jest 

to swoista litania do S więtych, kto rych doczesne szczątki są obecne w naszej 

s wiątyni i kto rą moz emy odmawiac , wzywając ich pos rednictwa. 

2. Poświęcenia relikwiarium – daru ks. Leszka Kuźmińskiego dla naszego 

sanktuarium – oraz przekazania relikwii błogosławionych męczenników 

franciszkańskich z Peru dokona dziś podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1300 

Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 

3. Nabożeństwa różańcowe dzis  o godz. 1815. 

4. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada we wtorek. Procesja żałobna 

połączona z wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwsza zbiorowa Msza św.  

gregoriańska za zmarłych. 

5. Dzień Zaduszny, 2 listopada przypada w s rodę. Procesja żałobna połączona z 

wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za 

zmarłych. Msze św. gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni 

powszednie i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, z e stan łaski us więcającej, 

udział we Mszy s w.,  a zwłaszcza przyjęcie Komunii s w. są warunkiem skutecznos ci 



naszych modlitw w intencji zmarłych i umoz liwiają uzyskanie odpustu. Warunki 

odpustu: nawiedzenie 1 listopada s wiątyni i odmo wienie modlitwy Ojcze nasz i 

Wierzę w Boga, a od Zaduszek do 8 listopada włącznie nawiedzenie cmentarza i 

modlitwa za zmarłych. 

6. Kancelaria parafialna w dniach 1 - 2 listopada nieczynna. 

7. Z racji pierwszej środy miesiąca naboz en stwo do Przeczystego Serca S więtego 

Jo zefa po Mszy s w. o godz. 1900. 

8. Bractwo Adoracyjne spotyka się w czwartek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy s w.   

spotkanie koordynatoro w. 

9. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

10. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po Mszy s w. 

o godz. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 

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

listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej, a dzis  takz e przy 

wyjs ciu z kos cioła. Przy wyjs ciu z kos cioła moz na zabrac  przygotowane karty, na 

kto rych wpiszemy imiona zmarłych, kto rych chcemy polecic  modlitwie 

wypominkowej. 

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

13. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

14. 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. 

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

otrzymac  po Mszach s w. Cena numeru to 10 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

16. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym sanktuarium śp. Krystynę 

Karczewską i Józefa Jaworskiego. Mo dlmy się takz e za naszych parafian 

zmarłych w tym tygodniu,  kto rych pogrzeby  sprawowano  poza naszą parafią: 

śp. Wiesława Barcz i Zofię Barczyńską. Pamiętajmy o nich w naszych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek… 


