
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIV Niedziela Zwykła – 5 lipca 2020 r. 

Bardzo serdecznie witamy nowego wikariusza, neoprezbitera O. Zbigniewa Halembę 
OMI. Życzymy Ojcu wielu łask Bożych, opieki Maryi Niepokalanej oraz wstawiennictwa 
założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda. Dzisiaj po każdej Mszy św. O. Zbigniew udziela 
błogosławieostwa prymicyjnego. 

Dzisiaj o godz. 18.30 rozpoczniemy Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
W tygodniu będzie ona o godz. 18.00. 

W lipcu i sierpniu nie będzie kazao na Mszach św. w dni powszednie. 

W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek rano litania do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty za tydzieo w niedzielę. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzieo fatimski będzie w przyszły poniedziałek 13 lipca. 

W czasie wakacji prosimy o korzystanie ze spowiedzi św. przed Mszą św. Może się 
bowiem zdarzyd, że ten kapłan, który spowiada, będzie również odprawiał Mszę św. 

W miesiącach wakacyjnych nie ma comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą 
sakramentalną. W razie potrzeby proszę wezwad kapłana do osoby chorej. 

Biuro parafialne w czasie wakacji czynne jest we wtorki od godziny 16.00 do godz. 18.00 
i w soboty od godz. 10.00 do godz. 12.00. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. Dzięki tym 
ofiarodawcom nasz kościół jest ciągle przystrojony. 

W dni upalne pamiętajmy, że w miejscach sakralnych obowiązuje strój godny, a nie 
swobodny. 

Z powodu epidemii tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w formie 
jednodniowych wędrówek. Więcej informacji na plakacie. 

Jest jeszcze Oblackie Echo. A w nim min.: pożegnanie odchodzących Ojców, jubileusz 
100-lecia Oblatów w Polsce; relacja z ostatnich wydarzeo parafialnych, fotorelacja 
z  Bożego Ciała, świadectwa uczestników Seminarium Odnowy w Duchu Świętym oraz 
z   przeżywania wiary w czasie pandemii. Dzieci i rodziców zachęcamy do wspólnego 
rozwiązania zadao. Koszt wydruku 4 zł. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: 
O  niezwykle silnej więzi braci Ratzingerów; Wątpliwości w wierzenie nie są grzechem; 
Męskie świadectwo przy ołtarzu, a w nim m.in. o naszym nowym Szafarzu Mariuszu; 
Ewangelia z trzciną cukrową; z cyklu „Nie ma jak u mamy” – Bazylika Zwiastowania NMP 
w Leżajsku.  W  Niedzieli: Zabobony - grzech czy głupota?; Wiara to nie magia; Co święci 
mówią Europie?; Maryjne drogi kardynała Wyszyoskiego; Wakacje z książką.  

Dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca i dzieo modlitwy za rodziny. W intencji 
wszystkich rodzin: Pod Twoją obronę… 

 


