
OGŁOSZENIA 

5 KWIETNIA 2020 
 

 
 

 

1. Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygo-

dnia. W tym roku wyjątkowo, nie przynosimy i nie błogosławimy 

palm. Nie ma też procesji wokół, ani wewnątrz kościoła. 

 

2.  W czwartek kończymy Wielki Post i rozpoczynamy Triduum 

Paschalne. 

Jednocześnie zwracamy się z serdeczną prośbom do naszych 

parafian i gości: NIE PRZYCHODŹCIE DO KOŚCIOŁA podczas 

zbliżającego się Triduum Paschalnego. Wyjątkiem niech będą 

osoby, które zamówiły intencje. 

Cała liturgia Triduum będzie mocno uproszczona ale przy tym 

w całości będzie transmitowana przez internet. Prosimy abyście 

swoją obecność w kościele zamienili na obecność w waszym 

domowym kościele uczestnicząc wraz z nami ale przez internet. 

3. Transmisję można znaleźć na naszej stronie parafialnej www.para-

fia-jozefow.pl. 

WIELKI CZWARTEK 

g. 19.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej 

WIELKI PIĄTEK 

g. 19.00 - Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża. 

WIELKA SOBOTA 

g. 20.00 - Wigilia Paschalna. 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Msze św. g. 6.00 -  Rezurekcja. g. 11.00, 12.30, 18.00; 

4. W tym roku nie będzie modlitwy wspólnej w ramach „Ciemnej 

Jutrzni” w Wlk Piątek i Wlk Sobotę. 
 

5. Spowiedź święta: 

 od poniedziałku do środy przed Mszą św. wieczorną,  

 w Wielką Sobotę od 9.00 do 15.00. 
 

6. Komunia święta o pełnych godzinach:  

 w Wlk Piątek od 15.00 do 18.00,  

 w Wlk Sobotę od 9.00 do 15.00  

 w Niedzielę Zmartwychwstania od 15.00 do 17.00. 
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7. Adoracja Najświętszego Sakramentu: 

 Dzisiaj oraz w Niedzielę Zmartwychwstania od 13.30 do 18.00. 
 

8. Adoracja w kaplicy adoracji (ciemnicy) 

 w Wlk. Piątek od godz. 8.00 do 18.30 
 

9. Adoracja przy grobie Pańskim: 

 w Wlk. Sobota od godz. 8.00 do 18.30. 

 Przy nawiedzeniu kościoła prosimy o zachowanie wszelkich za-

sad bezpieczeństwa. 
 

10. Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego 

 Wlk. Piątek, Wlk. Sobota i Niedziela o godz. 15.00.  

(wszystkie modlitwy będziemy transmitować przez internet) 
 

11. W Wlk. Sobotę nie będzie błogosławieństwa pokarmów wielka-

nocnych. Zachęcamy, aby wspólnie, w gronie rodziny, pomodlić się 

przed niedzielnym śniadaniem przy pomocy modlitwy zamieszczo-

nej na naszej stronie internetowej oraz na kartkach w przedsionku 

kościoła, które wyłożone będą przez cały najbliższy tydzień. 
 

12. Bardzo dziękujemy naszym parafianom, a nawet gościom, za 

odzew, na naszą prośbę o wsparcie w utrzymaniu kościoła. Czas 

pandemii pozbawił nas środków w postaci tacy, która przeznaczona 

jest na opłaty związane z utrzymaniem parafii. Dziękujemy za 

wrażliwość i odpowiedzialność wszystkim tym, którzy wspierają nas 

swoimi ofiarami przesyłając je na konto parafii. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Parafia rzymskokatolicka 

p.w. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ w Józefowie 

ul. Sienkiewicza 12, 05 – 119 Legionowo 

tel. 22 774 84 94,  http://www.parafia-jozefow.pl 

nr konta:43 1050 1012 1000 0005 0244 6735 


