
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XV niedziela zwykła -  12  lipca  2015 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu według porządku wakacyjnego:  

a) w dni powszednie o g.  8,00 i 19,00 

b)  w przyszłą niedzielę o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30, 14,00 i 19,00 

        

2. Biuro parafialne czynne  będzie tylko w środę popołudniu i w czwartek.  

 

3. W poniedziałek o g. 21,00 kolejne nabożeństwo fatimskie. Prosimy zabrać ze 

sobą świece.  

 

4. Wyjazd pielgrzymów do Częstochowy o północy z wtorku na środę /14/15 lipca/ 

sprzed kościoła. Powrót 15 lipca między 23 a 24. Jest jeszcze kilka wolnych 

miejsc. Zapisy wraz z wpłatą 50 zł. W zakrystii.   

 

5. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. w intencji próśb      

i podziękowań. 
 

6. W czwartek 16 – lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel.  

 

7. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 
 

8. Liturgia Chrztu Świętego w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00. 

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00. 

 

9. Także w przyszłą niedzielę zbierać będziemy w starym biurze parafialnym ofiary od  

Członków Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej 

uczelni. 

 

10. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” m.in. jak się uchronić przed    

 Rozwodem? – o roli mediacji rodzinnych; dlaczego współczesna Europa neguje 

chrześcijaństwo? – o książce, która odkrywa kulisy rewolucji francuskiej i 

bankructwo Grecji – jaki może mieć wpływ na polską i europejską gospodarkę? 

 

11.Trwają wakacje. Czy zaplanowaliśmy je zgodnie z tym, czego od nas oczekuje w tym  

czasie sam Bóg? Wykorzystajmy ten piękny, letni czas dany nam przez Stwórcę nie 

tylko dla wypoczynku i odnowy sił fizycznych. Niech na trasach naszych 

wakacyjnych wędrówek nie zabraknie też i świątyń. W każdej z nich na spotkanie z 

nami czeka nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus. Nasze zachowanie w czasie ich 

zwiedzania niech będzie nacechowane powagą i należną czcią do Boga obecnego w 

Najświętszym Sakramencie. W każdą wakacyjną niedzielę uczestniczymy we Mszy 

świętej, bez względu na okoliczności w jakich się znajdziemy. W ten sposób damy 

świadectwo, że nasza wiara jest żywa.           

           
 


