
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XV Niedziela Zwykła – 12 lipca 2020 r. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Bóg zapład za te i wszystkie 
ofiary przelane na konto bankowe. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30 i jutro zakooczenie 
o godz. 18.00 

Dzieo fatimski w poniedziałek. Tego dnia Msza św. wieczorna z kazaniem. Po niej 
procesja fatimska. 

Różaniec w tygodniu przed wieczorną Mszą św., oprócz poniedziałku i środy, prowadzi 
Żywy Różaniec. 

W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a wieczorem litania do św. 
Józefa. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Rozwiązanie konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” w niedzielę za tydzieo na 
Mszy św. o godz. 10.00. 

W sobotę 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Tego  
dnia wieczorem i w niedzielę będzie błogosławieostwo kierowców i  poświęcenie 
pojazdów. 

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

W czasie wakacji prosimy o korzystanie ze spowiedzi św. przed Mszą św. 

W miesiącach wakacyjnych nie ma comiesięcznych kapłaoskich odwiedzin chorych 
z  posługą sakramentalną. W razie potrzeby proszę śmiało wezwad kapłana do osoby 
chorej. Proszę, aby nadzwyczajni szafarze Komunii św. na miarę swoich możliwości, 
zanosili w tym czasie swoim podopiecznym Eucharystię z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeostwa. 

Biuro parafialne w czasie wakacji czynne jest we wtorki od godz. 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. 

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

Komenda Wojewódzka Policji uczula osoby starsze, aby nie ulegały wyłudzeniom na 
„wnuczka” itp., co znowu nasiliło się w ostatnim czasie. Więcej informacji w gablocie. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: temat 
numeru – Opiekun na czas burzy; Słowo jak pszczoła; Trawa u sąsiada, czyli wszędzie 
dobrze, gdzie nas nie ma; Miłośd na ławie oskarżonych; Matka o łagodnej twarzy – 
sanktuarium maryjne w Charłupi; Przepis na domowy twaróg. W  Niedzieli: Sekty – 
złodzieje dusz; Epidemia głodu; 150 lat nieomylności papieża; Sanatorium ducha; 
Animowane zagrożenia, czyli co twórcy kreskówek przemycają w bajkach; Zbieranie 
deszczówki może się opłacid. 
 


