
Ogłoszenia duszpasterskie 

XIV  Niedziela Zwykła  05. VII. 2020 r. 
 

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do 

pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi 

przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. 

Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia              

w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.  

 

2. Dziś o godz. 17.15 spotkanie spotkanie dla Żywego Różańca wymiana tajemnic. O godz. 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe. Dziś taca inwestycyjna - Bóg zapłać za składane ofiary. 

 

3. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy 

Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze 

wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią 

obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym                      

i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej. 

 

4. W środę o godz. 18.00 Nowenna i Msza św do Matki Bożej Pocieszenia. W sobotę od 

godziny 17.30 – 18.00 cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszamy. 

 

5. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona 

Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia 

religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 

1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się 

i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski 

benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem 

benedyktyńskim jest u nas Tyniec.  

 

6. W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna jest czynna:  

poniedziałek      od 10.00 – 11.00,   od 16.30 –17.30, 

wtorek              od 10.00 – 11.00,    od 16.30 –17.30, 

czwartek           od 10.00 –11.00,     od 16.30 –17.30, 

W święta i uroczystości państwowe i kościelne kancelaria nieczynna. Numer telefonu  do 

kancelarii w godzinach urzędowania:  786 981 841. 

 

7.Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza kandydatów 

pragnących podjąć studia i formację do kapłaństwa. Szczegółowe informacje na stronie 

internetowej seminarium  i w kancelarii parafialnej. 

 

8.  Zachęcam do lektury naszego tygodnika katolickiego „Niedziela” 

 

9. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitych darów i opieki Bożej 

Opatrzności. 

 

10. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: śp. Janina Konieczna.  

Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  a światłość 

wiekuista niechaj im świeci ”. 


