
OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja 

ewangelizacyjna na miesiąc sierpień – za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i 

siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Intencja parafialna – za  

wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, w szczególności w intencji pieszych 

pielgrzymów na Jasną Górę. 

 

2. Dzisiaj wspominamy 77-mą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 1 sierpnia 1944 

r. rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem. Nie 

zapomnijmy o ich walce i życiu poświęconym za nasz naród i Ojczyznę. 

3. Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę. Możliwość zapisu jeszcze 

dzisiaj w godz. 9:00 – 12:00 oraz 15 – 18:00, a także 2 i 3 sierpnia w godz. 19:00 – 20:00. 

Zapisy w Domu Parafialnym. Pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę z naszego kościoła w środę, 

po Mszy świętej o godz. 8:00. 

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

miesiąca. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 

18:00. 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 przyszłym tygodniu Msza święta z racji pierwszego tygodnia miesiąca w Kaplicy  

w Łostówce zostanie odprawiona w czwartek 5 sierpnia o godz. 17:00 (w zamówionej na 

piątek intencji). Przed Mszą w Kaplicy będzie możliwość spowiedzi od godz. 16:00. W 

Kaplicy nie będzie Mszy w piątek. 

 

6. Kalendarz liturgiczny:  

- w poniedziałek, 2 sierpnia wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, tzw. odpust 

Porcjunkuli, który papież rozciągnął na prośbę  św. Franciszka z Asyżu na cały Kościół. 

Warunkiem odpustu jest nawiedzenie kościoła parafialnego i wypełnienie zwykłych 

warunków 

–  w środę, 4 sierpnia wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, syna prostych 

wieśniaków, odznaczającego się heroiczną pracowitością, prostotą i surowością życia, 

,,męczennika” konfesjonału, obdarzonego darem jednania grzeszników z Bogiem 

–  piątek, 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. 

 

7. Poszukujemy osoby chętnej do podjęcia pracy w kancelarii parafialnej, posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje. Za tydzień Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na cele 

remontowe.  

 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły +Katarzyna 

Popiołek i +Czesława Cież. Wieczny odpoczynek … . 

 

Wszystkim Parafianom życzymy obfitości łask Bożych i opieki  

Matki Najświętszej na każdy dzień. 
 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


