
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA  - 09.08.2020 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz.1730. 
2. Jutro - 10.08. - święto św. Wawrzyńca, dk. m. Msza św. wieczorna i modlitwa koronką do 
Bożego Miłosierdzia za zmarłych polecanych w wypominkach. 
3. We wtorek - 11.08. - wsp. św. Klary, dz. O godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała 
Archanioła.  
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.  
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Ks. bp Ordynariusz prosi kapłanów                                
i wiernych, aby w tym dniu podjąć  post oraz modlić się szczególnie w intencji powołań 
kapłańskich i zakonnych.  
5. W czwartek 13 dzień miesiąca. O godz. 1745 spotkanie i zmiana tajemnic dla SKC. Mszą 
św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie, a zakończy się modlitwą 
różańcową o godz. 2015 i procesją z figurą MB Fatimskiej dookoła świątyni. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy pokutno-błagalnej. Nie będzie Godziny Świętej o 1700.  
6. W piątek -14.08. - wsp. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, k. m. Jest to dzień modlitw za 
poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia. 
7. W sobotę - 15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia NMP - Matki Bożej Zielnej. Porządek 
Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieńców zbóż, ziół, kwiatów                             
i owoców. O godz.1730 nabożeństwo maryjne. W tym dniu przypada  100  Rocznica Cudu 
nad Wisłą oraz Dzień Wojska Polskiego.  
8. W przyszłą niedzielę - 16.08. - Dzień Solidarności z Mieszkańcami Bejrutu. Do puszek 
będzie można złożyć ofiarę dla poszkodowanych wybuchem.  
9. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę  oraz za bezinteresowne prace wykonane 
dla wspólnoty parafialnej. Niech dobry Bóg wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom hojnie 
wynagrodzi.  
10. Dziękujemy parafianom z bl. nr 3 przy ul. Kosmonautów  za pełniony dyżur porządkowy                     
i ofiarę 150 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700.  W tym 
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Narutowicza.  
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 
12. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zaleceń 
sanitarnych: 
W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem. W poczuciu 
odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe 
przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas 
nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń 
religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii 
Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych. 
Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki 
czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją 
aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim. 
Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on 
jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego w trosce o zdrowie 
wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne 
stosowanie zaleceń sanitarnych. 
Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię + 
Abp Stanisław Gądecki - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
 


