
PORZĄDEK MSZY ŚW.  I NABOŻEŃSTW

Poniedziałek 6:30 
17:00 ( w okresie wiosenno –letnim o godz 18:00). Po Mszy Św. nowenna do św. Anny.

Wtorek 6:30 
Wieczorem Msze Św.  są tylko w maju i październiku zaraz po nabożeństwach 
majowych i różańcowych o godz. 17:00 ( w okresie wiosenno –letnim o godz 18:00).

Środa  6:30 
17:00 ( w okresie wiosenno – letnim  godz. 18:00) -  Msza Św. po nowennie do MB 
Nieustającej Pomocy. 

Czwartek 6:30 
17:00 ( w okresie wiosenno – letnim 18:00) –  wieczorem w czwartek Msze Św. są  tylko przez cały 
maj i paździenik oraz we wszystkie pierwsze czwartki miesiąca.  Od września do maja na 
wieczornej Mszy Św. w każdy pierwszy czwartek, są spotkania dla dzieci przygotowujących się do I – 
wszej Spowiedzi i Komuni św. - wraz z rodzicami.

Piątek 6:30 
17:00 ( w okresie wiosenno –letnim 18:00) – po nowennie do Bożego Miłosierdzia. W pierwszy 
piątek miesiąca po Mszy Św. Nabożeńśtwo Straży Honorowej NSPJ.

Sobota 6:30 - w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. porannna od maja do października  
jest w górnym kościele Narodzenia NMP, w pozostałe soboty w kościele św. Anny. 

17:00 – tylko w pierwszą sobotę miesiąca (spotkanie dla młodzieży klas VII przed sakramentem 
bierzmowania od września do czerwca). W pozostałe soboty nie ma Mszy Św. wieczornej.

Różaniec prowadzony przez Róże Żywego Różańca odmawiany jest pół godziny przed Mszą Św. Wieczorną.

NIEDZIELA i Uroczystości1

7:00 –  pół godziny przed Mszą Św. są śpiewane godzinki. 
W I – wszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. zmiana tajemnic różańcowych.

9:00.

10:30 – Podczas tej liturgii Mszy Św. udzielany jest Sakrament Chrztu Św. Od września do czerwca 
w pierwszą niedzielę miesiąca zaraz po Mszy Św. katecheza dla młodzieży klas VIII 
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.Od września do czerwca w drugą niedzielę 
miesiąca Msza Św. z kazaniem do dzieci i udziałem scholki.

16:00 –  Msza Św. z nieszporami.
Wypominki parafialne roczne czytane są w niedzielę 10 min. przed każdą Mszą św.

1 Boże Narodzenie – 25. XII;  Nowy Rok – Bożej Rodzicielki – 01.I; Trzech Króli – 06.I; Królowej Polski – 03.V; Wniebowzięcie 
NMP – 15 VIII; Wszystkich Świętych – 01 XI.



Roraty dla dzieci – w adwencie,  w pn.; śr.; i pt. na Mszy Św. wieczornej.

PASTERKA – godz.24:00 – w kościele św. Anny.

Droga Krzyżowa – Wielki Post:  piątek godz.16:15; niedziela godz.14:15.
Gorzkie Żale - Wielki Post: niedziela godz. 15:00 – zaraz po nabożeństwie Msza Św. 

popołudniowa.

Triduum Sacrum – Wielki Czwartek; Wielki Piątek; Wielka Sobota – rozp. Liturgii 
godz.18:00.

Niedziela Zmartwychwstania – procesja Rezurekcyjne o godz. 6:30 – zaraz po niej Msza Św.

Boże Ciało – o godz. 11:00 Msza Św. w górnym kościele i procesja do 4 ołtarzy – 
zakończenie z błogoslawieństwem w dolnym kościele św.Anny

Chrzty – Niedzielna Msza św. o godz. 10:30 w kościele św. Anny.

Pielgrzymka z par. św. Mikołaja w Bochni do kościoła królewskiego – Niedziela po MB Szkaplerznej ( suma – 
godz. 11:00).

Odpust parafialny  -    niedziela lipca, suma godz. 11:00 – najbliższa do wsp. św. Anny ( 26.07).

Odpust w kościele królewskim – Święto Narodzenia NMP – 8 września ( ipse dia – Msza Św. wieczorna).

Nabożeństwo Fatimskie – od  maja do października w Kościele Narodzenia N.M.P. ( Królewskim) o godz. 19:00.

Nabożeństwa majowe – cały maj wieczorem pół godz. przed Mszą Św. Wieczorną, ( w niedzielę przed 
popołudniową).
 
Nabożeństwa różańcowe – cały październik wieczorem pół godz. przed Mszą Św. Wieczorną, ( w niedzielę przed 
popołudniową).

Uroczystość Wszystkich Świętych – Msza Św. o godz.7:00; 9:00 w dolnym kościele św. Anny; suma w kościele 
królewskim z procesją na cmentarzu.  W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 16:00.

Wspomnienie Wiernych Zmarłych – o godz. 9:00 – Msza Św. w kościele królewski / msze: poranna i wieczorna w 
kościele św. Anny.

Msze św pogrzebowe – od maja do października w kościele Narodzenia NMP; w pozostałe miesiące w kościele św. 
Anny.

Nowenny: 
Do św. Anny – poniedziałek po Mszy Św.
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środa po Mszy Św.
Do Miłosierdzia Bożego – piątek przed Mszą Św. Wieczorną.

Nabożeńśtwo Straży Honorowej NSPJ. w pierwszy piątek miesiąca po Mszy Św. Wieczornej. 


