Ogłoszenia parafialne
XVIII Niedziela zwykła 02.08.2020 r.
1 sierpnia 2020

Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej Parafii.
Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zapraszamy wszystkich, aby powstrzymali
się od spożywania napojów alkoholowych. W sierpniu obowiązuje porządek
wakacyjny: w tygodniu nie ma Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele o godz.
13.00. Biuro Parafialne jest czynne rano od 9.00 do 10.00 w poniedziałek,
środę i piątek i wieczorem od poniedziałku do czwartku po Mszy św. o godz.
18.00. Różaniec codziennie o godz. 17.30, w poniedziałek wystawienie
Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do św.
Mateusza po Mszy św. o godz. 18.00, a w środę Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
W czwartek święto Przemienienia Pańskiego, Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i o
18.00, Biuro Parafialne będzie nieczynne. Również w czwartek pierwszy
czwartek miesiąca. o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
modlitwa w intencji powołań. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Wspierania Powołań. W pierwszy piątek miesiąca. okazja do spowiedzi św. od
godz. 16.00 do 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym jak siostry zakonne
pomagały w Powstaniu, o sporach dotyczących konwencji stambulskiej oraz
relacja z pielgrzymiego szlaku naszej pielgrzymki diecezjalnej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów w swoich domach w tych
trudnych czasach pandemii. Bóg zapłać.
W najbliższą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele
budowlane.
W Setną Rocznicę Cudu nad Wisłą zapraszamy do modlitwy mężczyzn podczas
Procesji w ciszy za Najświętszym Sakramentem z Kościoła Ojców Jezuitów przy
Placu Kościeleckich dnia 15.08 o godz. 20.00 oraz podczas Procesji kobiet z
Kościoła Ojców Kapucynów także dnia 15.08 o 20.00. Obie procesje spotkają
się na Starym Rynku, odśpiewają Bogurodzicę i razem udadzą się na

nabożeństwo do Katedry. Na procesje zabieramy maseczki.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Maria Flanc l. 69, zam. ul. Szancera 5 oraz śp.
Witold Dzierżak l. 56, zam. ul. Skarżyńskiego 5. Polećmy ich Miłosierdziu
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie……… .

