
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02 SIERPNIA 2020 r. 

 

1. Rozpoczynamy miesiąc sierpień, który w tradycji Kościoła Polskiego jest przeżywany, jako 

Miesiąc Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do podjęcia abstynencji. 

2. W czasie okresu wakacyjnego Msza Święta w tygodniu o godzinie 7:00 i o 18:30 odprawiana 

jest w Kościele tygodniowym.  

3. W dniu dzisiejszym przypada I Niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic Różańca odbędzie się po 

Mszy o godzinie 12:30. Adoracja NS rozpocznie się po zmianie tajemnic, a zakończy 

nabożeństwem Różańcowym o 17:15 w intencji pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 

O godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich na adorację. 

4. W liturgii Kościoła i w życiu parafialnym wspominany: 

 We wtorek 04 sierpnia- Św. Jana Marii Vianneya- patrona wszystkich proboszczów.  

W tym dniu pamięcią modlitewną ogarnijmy księdza proboszcza Rafała. 

 w środę 05 sierpnia-  wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej. 

 w czwartek 06 sierpnia Święto Przemienienia Pańskiego. Jest to także I Czwartek 

miesiąca. Na Mszy wieczornej będziemy modlić się o święte powołania do kapłaństwa 

i życia zakonnego. Polecać będziemy także wszystkich członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium. Po Mszy w poczekalni parafialnej będzie można złożyć 

zadeklarowane ofiary pieniężne.  

 W piątek 07 sierpnia przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godziny 18:00. 

 W sobotę 08 sierpnia wspomnienie św. Dominika. 

5. W tym tygodniu różaniec w intencji pielgrzymów będzie w poniedziałek, wtorek i sobotę  

o godzinie 18:00, a w środę modlitwa za pielgrzymów na nabożeństwie do MB Nieustającej 

Pomocy; w czwartek i w piątek modlitwa za pielgrzymów będzie na nabożeństwie po Mszy 

św. wieczornej. 

6. Organizowana jest pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę 08 sierpnia br. na czuwanie nocne, 

które rozpocznie się apelem Jasnogórskim. Wyjazd 08 sierpnia o godzinie 16:00.  

Koszt 60 złotych. Zapisy po każdej Mszy Św. w agendzie parafialnej. 

7. Jest także organizowana pielgrzymka na przywitanie pielgrzymów na wałach Jasnogórskich. 

Wyjazd 09 sierpnia br. o godzinie 01:00. Koszt 60 zł. Zapisy w agendzie. 

8. Zapraszamy do uczestnictwa duchowego w grupie 7. Pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zapisy 

u siostry Anny. 

9. W przyszłą niedzielę  po każdej Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej będzie trwał dyżur 

członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego umożliwiając swoim 

członkom złożenie zadeklarowanych ofiar pieniężnych. 

10. Polecamy także prasę katolicką Gościa Niedzielnego i Niedzielę. 

 

 

 

 


