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Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii, polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i na urlopach. W sierpniu obowiązuje porządek wakacyjny:
w tygodniu nie ma Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 13.00. Biuro Parafialne czynne jest
rano od 9.00 do 10.00 w poniedziałki, środy i piątki oraz po Mszy św. wieczornej od wtorku do
czwartku. Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zapraszamy wszystkich, aby powstrzymali się od
spożywania napojów alkoholowych.
Od dzisiaj 1.08 od godz. 12.00 do poniedziałku 2.08 istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz modlitwy
w intencjach Ojca św. Zarówno dzisiaj jak i jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz.
15.00, które rozpocznie Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Dzisiaj ok. 17.00 przybędzie do nas Pielgrzymka z Gdańska, brakuje jeszcze ok. 40 noclegów,

chętnych do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy do zakrystii, a o 20,30 Apel Jasnogórski z
pielgrzymami.
Codziennie odmawiamy Różaniec o godz. 17.30, w poniedziałek wystawienie Najświętszego
Sakramentu od godz. 15.00, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza po Mszy św., a w środę
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 17.30.
W czwartek pierwszy czwartek miesiąca. o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
modlitwa w intencji powołań. W piątek pierwszy piątek miesiąca i święto Przemienienia Pańskiego,
Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i o 18.00, Biuro Parafialne będzie nieczynne. Okazja do spowiedzi św.
od godz. 16.00 do 18.00. W sobotę pierwsza sobota miesiąca Msza św. Fatimska o godz. 12.00. o
godz. 11.15 Różaniec św.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o męstwie Prymasa Wyszyńskiego, o modlitwie jako
drodze do rozeznania duchowego oraz o prześladowaniu chrześcijan w świecie.
W przyszłą niedzielę będziemy gościli ks. prof. Macieja Olczyka z Gniezna, który w czasie Mszy św. o
godz. 11.30 dokona poświęcenia ostatniego malowidła Matki Bożej Wniebowziętej, a po Mszy św.
udzieli specjalnego błogosławieństwa kapłańskiego w związku z jego srebrnym jubileuszem
kapłaństwa.
W najbliższą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona będzie na cele budowlane.

