
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XVIII Niedziela Zwykła – 2 sierpnia 2020 r. 

Wczoraj rozpoczął się miesiąc sierpieo, miesiąc trzeźwości. Dobrowolne deklaracje 
miesięcznej abstynencji od alkoholu można składad do koszyka przy chrzcielnicy. Na 
Mszy św. o godz. 12.00 zostaną one złożone na ołtarzu. 
Dzisiaj, 2 sierpnia, można uzyskad odpust zupełny Porcjunkuli. Warunki odpustu: 
spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i  odmówienie modlitwy według intencji 
Ojca Świętego. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek i sobotę 
prowadzi Żywy Różaniec. 

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek. W piątek wieczorem Msza św. 
z kazaniem: „Jeśli kto chce pójśd za Mną….”. 

W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wieczorem nabożeostwo  
do św. Józefa, w czasie którego czytane są prośby i podziękowania do św. Józefa 
składane do skrzynki przed Jego figurą na zewnątrz kościoła. W czwartek rano litania do 
Najdroższej Krwi Pana Jezusa, wieczorem różaniec w intencji powołao. W piątek rano 
litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wieczorem koronka i litania do 
Miłosierdzia Bożego. Także w piątek po wieczornej Mszy św. nabożeostwo 
Wywyższenia Krzyża. 

Święto Przemienienia Paoskiego przypada w czwartek. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, składka przeznaczona będzie na dzieło budowy 
Domu Pokuty. 

Także za tydzieo w niedzielę składka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej 
Górze. 

Parafia Katedralna organizuje autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 11 
i  12 sierpnia. Koszt 120 zł z noclegiem. Zapisy w zakrystii albo w biurze parafialnym. 

Działkowiczów  zachęcam, aby we wrześniu zamówili Mszę św. z podziękowaniem za 
zebrane plony. Termin do uzgodnienia. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: 
Nieważnośd a nierozerwalnośd małżeostwa, czyli miedzy ołtarzem a sądem; O gotyckich 
katedrach – dlaczego kiedy płonie katedra, to tak jakby płonął cały świat; O polskich 
serafitkach z Teksasu; Sanktuarium Matki Bożej Studzienniczaoskiej. W  Niedzieli: 
W jakie anioły wierzymy?; Byd jak anioł; Polacy - naród pielgrzymów?; Apostoł 
konfesjonału – św. Jan Maria Vianney; Domowy Kościół – droga do szczęścia. 
Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


