
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XVII Niedziela Zwykła – 26 lipca 2020 r. 

25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Dlatego dzisiaj jest 
błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji 
przeznaczone są na budowę Domu Pokuty. Dzieci mogą też poświęcić swoje rowery. Do 
poświęcenia pojazdów na plac kościelny wjeżdżamy od strony krzyża, głównym 
wjazdem. Wyjeżdżamy drugą bramą, przy masztach z flagami. 

Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na budowę Domu 
Pokuty. Za złożone ofiary wielkie Bóg zapłać. 

Różaniec przed wieczorną Mszą św. oprócz środy, piątku i soboty, prowadzi Żywy 
Różaniec. 

W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wieczorem litania do św. 
Józefa, a po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez 
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym Betesda. W piątek rano litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, wieczorem koronka i litania do Miłosierdzia Bożego. 
W sobotę rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. 

W sobotę przypada I sobota miesiąca. Tego dnia nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.45. 

W sobotę 1 sierpnia przypada 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Pamiętajmy w modlitwie o obrońcach Ojczyzny. 

W sobotę 1 sierpnia wyrusza Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w formie 
jednodniowych pielgrzymek. Zachęcamy do dzieła duchowego pielgrzymowania 
poprzez modlitwę na różańcu, ofiarowanie trudów dnia codziennego i interesowanie się 
pielgrzymami. 

Dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin w niedzielę za tydzień. 

W niedzielę 2 sierpnia można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Warunki odpustu: 
spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i  odmówienie modlitwy według intencji 
Ojca Świętego. 

Działkowiczów  zachęcam, a jest ich dużo w naszej Parafii, aby we wrześniu zamówili 
Mszę św. z podziękowaniem za zebrane plony. Termin do uzgodnienia. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Bóg zapłać za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Czego nas 
uczy historia z Martą z Betanii?; Św. Anna – superbabcia; Jak zostać idealną teściową?; 
Kolejny pożar francuskiej katedry; a z cyklu  Nie ma jak u mamy – Uprowadzona Matka, 
czyli o Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.  W Niedzieli: Kardynał trzech papieży; Czy 
słowo Boże może wychowywać?; Człowiek uzależniony; Kościelny alfabet pandemii; 
Wiara na medal; Przepis na małżeństwo; Domowe preparaty na komary. 

Do wieczności odeszła: śp. Jadwiga Baranowska. Wieczny odpoczynek… 
 


