
CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 3 lipca 2022 

 

1. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny Bóg zaprosił 

nas, abyśmy celebrowaliśmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla nas i naszego zbawienia 

umarł i powstał z martwych. Niech ta prawda wiary towarzyszy nam na drogach nowego 

tygodnia.  

 

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Wystawienie Najświętszego 

Sakramentu po wszystkich Mszach Świętych. Zmiana tajemnic żywego różańca. Intencje 

modlitewne na miesiąc lipiec: intencja ewangelizacyjna – za osoby starsze, aby ich 

doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i 

odpowiedzialnością. Intencja parafialna – za wszystkich przebywających na wakacjach i 

urlopach, aby odzyskali nie tylko siły fizyczne, ale i duchowe. 

 

3. W przyszłą niedzielę rada parafialna będzie przyjmować ofiary na cele remontowe. 

 

4. W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy 

Ledóchowskiej. Ten dzień jest świętem patronalnym Apostolstwa Chorych w związku ze 

wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. W modlitwie będziemy 

polecać Bogu wszystkich chorych i cierpiących, a także tych, którzy leczą i pielęgnują 

chorych.  

 

5. Czwartek, 7 lipca, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. W tym dniu całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 

6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę rodziny radia Maryja na Jasną Górę w dniu 10 

lipca. Zapisy w zakrystii oraz w sklepie „Michael”. 

 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki 

Najświętszej, a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego odpoczynku i szczęśliwych 

powrotów do domu.  

 

8. Msze święte w porządku wakacyjnym: w dni powszednie o godz. 6:30 i 19:00. Nie będzie 

Mszy św. o godz. 7:00. W niedziele Msze święte o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 15:00 oraz 

wieczorna o godz. 19:00. W okresie wakacyjnym chrzty w I i III niedzielę miesiąca na Mszy 

św. o godz. 11:00, nie będzie Mszy chrzcielnej o godz. 12:30. Dyżury kancelarii parafialnej 

od       1 lipca we wtorek i czwartek od godz. 17:00 do 18:00, w piątek i sobotę od 9:00 do 

10:00. W dniach od 1 do 11 lipca sekretariat kancelarii będzie nieczynny. Kancelaria 

cmentarna nieczynna w dniach od 1 do 18 lipca. 

 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: +Jan Rypel oraz +Helena Myszogląd. Dobry 

Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- środa, 6 lipca – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica 

i zakonnica, patronka dzieł misyjnych w Polsce; 

-  piątek, 8 lipca – Święty Jan z Dukli (1414-1484), franciszkanin, świątobliwy kapłan, 

wybitny kaznodzieja.  


