
 

       XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

29.07.2018 

 

1. W dniach 1 i 2 sierpnia ( od środy – godz. 12:00 do czwartku – godz. 24:00 ) 

we wszystkich kościołach parafialnych można dostąpić dla siebie lub dla zmarłego 

jeden raz odpustu zupełnego Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie tegoż kościoła 

z równoczesnym zmówieniem Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Przypominamy, że odpust – 

w nauczaniu Kościoła katolickiego – jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za 

grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony 

( w stanie łaski uświęcającej ) pod pewnymi, określonymi warunkami i za pośrednictwem 

Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia prawomocnie przydziela 

zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 

adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do 

spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w piątek przed Mszą św. i w 

sobotę od godz. 17:30. 

3. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji pierwszej soboty miesiąca – różaniec 

i medytacja przed Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. 

o godz. 8:00. 

4. W sierpniu – miesiącu trzeźwości zachęcamy do abstynencji od alkoholu, duchowej 

ofiary i modlitwy w intencji wszystkich, dotkniętych przez alkoholizm i pijaństwo. 

5. Siostry Szarytki z kościoła Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej zapraszają na 

Triduum Uroczystości Odpustowych od piątku do niedzieli. Szczegóły na stronie 

internetowej sanktuarium. Suma Odpustowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa 

Grzegorza Balcerka – w poniedziałek, 6 sierpnia, o godz. 18:00. 

6. W ubiegłą niedzielę w ramach akcji – Święty Krzysztof – na zakup środków transportu dla 

polskich misjonarzy – zebraliśmy 650 zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy! 

7. W liturgii Kościoła we wtorek przypada wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, Założyciela 

Zakonu Jezuitów, w środę – św. Alfonsa Marii Liguoriego, Założyciela Zgromadzenia 

Redemptorystów, w sobotę – św. Jana Marię Vianneya. 

8. Nowych Parafian, którzy w ostatnim czasie zamieszkali na terenie naszej parafii, 

zwłaszcza na ulicach: Bielniki, Droga Dębińska, Maratońska, Niedziałkowskiego 

i Różana, serdecznie zapraszamy do biura parafialnego w celu zapisania się do wspólnoty 

parafialnej. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego wraz z Modlitewnikiem 

na sierpień 2018 ( cena – 6 zł ). Polecamy komentarze biblijne do czytań mszalnych 

z dzisiejszej liturgii i ciekawe artykuły: Złość życiu szkodzi; Największe przemiany 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



 ( duchowe ) dokonują się w dyskrecji oraz dotyczące Powstania Warszawskiego ’44 

i jego kapelanów, także ks. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Polski. 

10. W lipcu i w sierpniu – w niedziele – w naszym kościele nie ma Mszy świętej 

o godz. 12:30. 

11. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności 

siostra elżbietanka – śp. S. Maria Ambrozja – Anna Mazur. Pogrzeb odbył się w środę 

na naszym cmentarzu parafialnym. Wieczny odpoczynek… 


