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13 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

1. Rozpoczął się okres wakacji. Wszystkim parafianom i gościom życzymy udanego 

wypoczynku. Zadbajmy w tym czasie o nasz udział w niedzielnej Mszy świętej  

i korzystanie z sakramentów.  

 

2. Od najbliższego tygodnia Msze święte w porządku wakacyjnym. W dni powszednie 

o godz. 6.30 i 19.00. Nie będzie Mszy 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. Nie będzie Mszy o godz. 

12.30. Spowiadamy w tygodniu przed Mszą świętą poranna i wieczorną. W okresie 

wakacyjnym chrzty w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 

11.00. Dyżury kancelarii parafialnej we wtorek i czwartek od godz. 17.00 do 18.00; w 

środę, piątek i sobotę w godz. od 9.00 do 10.00. W poniedziałki i pierwsze soboty 

miesiąca kancelaria nieczynna. 

 

3. We wtorek obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze 

święte w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 15.00 i 19.00. W kaplicy w 

Łostówce o godz. 17.00. Wszystkim solenizantom życzymy obfitości łask Bożych i 

wszelkiego błogosławieństwa.  
 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. W czwartek zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego 

Sakramentu. Mimo wakacyjnej przerwy od obowiązków postarajmy się o chwilę 

osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. W piątek spowiedź od godz. 

6:00 rano oraz wieczorem od godz. 17:30. W sobotę odwiedziny chorych w domach. 

Chorych prosimy zgłaszać do czwartku włącznie.  

5. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca. Bóg zapłać za ofiarę na 

misje z Róży Misyjnej Bogusławy Figury. 

6. Dzisiaj po Mszach świętych można wesprzeć ofiarą do puszek poszkodowanych w 

wyniku pożaru w Nowej Białej. 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności +Józef 

Talarek. 

8. W nadchodzącym tygodniu patronują nam – w poniedziałek św. Ireneusz, biskup i 

męczennik, we wtorek święci Apostołowie Piotr i Paweł oraz w sobotę św. Tomasz 

Apostoł.   
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