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Msze św. w najbliższym czasie  w górnym kościele – Przepraszamy! 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO  MARKA 7, 1-8a. 14-15. 21-23 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

WYSŁAWIANIE 
MARYI – św. Alfons 
Maria de Liguori 
Św. Alfons Maria de 
Liguori (1696-1787) 
będąc uznanym ad-
wokatem, po przegra-
nym procesie sądo-
wym wstąpił do semi-
narium i przyjął świę-
cenia kapłańskie. 
Pracował w Neapolu 
wśród ludzi ubogich i 
prostych. Jako wybit-
ny duszpasterz sprze-
ciwił się silnym w 
tamtym czasie religij-

nym prądom myślowym, które utrudniały, a niekiedy 
wręcz zamykały prostym ludziom drogę do Boga. 
Nieprzemijającą wartością książki jest pełna synow-
skiej miłości pobożność maryjna autora, który należy 
do najgorliwszych czcicieli Matki Bożej w historii 
Kościoła. 
 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM – C.A.Ames 
Carver Alan Ames znalazł 
się w przedsionku piekła. 
Uzależniony od alkoholu 
gangster, człowiek, który 
popełnił niemal wszystkie 
możliwe grzechy pewnego 
dnia został złamany mocą 
Bożej miłości. Ta książka to 
świadectwo jego grzeszne-
go życia i nawrócenia. Bar-
dzo odważna, szczera i 
poruszająca opowieść o 
Bogu, który w jednej chwili 
potrafi całkowicie zmienić 
życie nawet największego grzesznika, i o człowieku, 
który całkowicie zawierzył Bożej miłości. 

CZYNNA CODZIENNIE 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 

OD 8.00 DO 20.00 
NIEDZIELA 

OD 8.00 DO 16.00 
ZESTAW DNIA - 15 ZŁ 

ZUPA + II DANIE + KOMPOT 
TEL. 514 208 525, 665 436 256 

Korzystając z naszej oferty wspierasz Jadłodajnię 
dla Potrzebujących, która codziennie o godz. 

12.00 wydaje gorący posiłek 



                                
                    

Modlitwa do św. Józefa - O, święty Józefie, 

którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, moc-
na i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy 
i pragnienia. O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje po-
tężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego 
Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – podda-
ny Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczy-
nienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców. 
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasy-
pia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go 
mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocału-
nek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, 
módl się za mnie. Amen. NA CZAS REMONTÓW BARDZO PROSIMY O CODZIENNE 
ODMAWIANIE TEJ MODLITWY ORAZ LITANI DO ŚW. JÓZEFA 


