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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 05.07.2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja
Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski apeluje do wiernych: „W szczególnym dla
naszej Ojczyzny czasie, pełni ufności zawierzajmy Chrystusowi, Miłosiernemu Panu dziejów,
wszystkie sprawy Narodu” i prosi kapłanów, by dzisiaj po każdej Mszy Świętej został
powtórzony „Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej
Polski” – uczynimy to w czasie adoracji
Dzisiaj także zapowiadana przed tygodniem zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w
wyniku zalań i podtopień po ostatnich ulewach, które nawiedziły m.in. mieszkańców naszej
Archidiecezji
Nieszpory niedzielne o g. 17.00

2. W czasie wakacji w ciągu tygodnia w naszym kościele odprawiana jest jedna Msza Święta:
rano o g. 7.00 we wtorki i w czwartki; w pozostałe dni o g. 18.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki g. 16.00 - 17.00, w środy g. 19.00 - 20.00 oraz w
soboty g. 8.00 - 9.00

3. Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek: wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Wtorek: rozpoczyna się Nowenna przed świętem Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel ( NMP Szkaplerznej )
Nowenna we wtorek i w czwartek po Mszy Świętej
w pozostałe dni na zakończenie adoracji przed Mszą Świętą wieczorną
Środa: wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana
Sobota: święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

4. W „Gościu Niedzielnym” w wakacyjnym cyklu „Nie ma jak u Mamy” sanktuarium w Leżajsku
oraz o wątpliwościach w wierze jako szansie na jej pogłębienie a także o niezwykle silnej więzi
braci Ratzingerów
Można zabrać bezpłatny numer „Dobrych Nowin”
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W ostatnim tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej:
śp. Józefa Stach z ul. Nałkowskiej, l. 88
śp. Andrzeja Gal z ul. Puchalskiego, l. 64 – pogrzeb we wtorek o g. 14.30

Zmarła także śp. Siostra Służebniczka Lidia Jadczyszyn, l. 89
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie
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