
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 LIPIEC 2022r. 
 

1. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy: 

* poniedziałek – św. Alfonsa Marii Liguoriego 

* czwartek  – św. Jana Marię Vianeya 

* sobota – Przemienienie Pańskie 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki 

swoich Patronów i Matki Bożej Królowej Rodzin.  

 

2. W dniu dzisiejszym przy kapliczce wotywnej na Maliniu o godz. 1400 Msza św. dziękczynna z okazji 78 

rocznicy cudownego ocalenia mieszkańców z Pacyfikacji. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.  

25 września 2022 roku o godz. 700 będzie Msza św. za duszami poległych w wyniku pacyfikacji na Maliniu. 

 

3. W poniedziałek rozpoczynamy miesiąc sierpień -  miesiąc trzeźwości. Zachęcamy do dobrowolnej 

abstynencji w tym miesiącu oraz do modlitwy w intencji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.  

W poniedziałek od południu 1 sierpnia do północy 2 sierpnia można zyskać odpust zupełny 

Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami za nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła i odmówienie w tym czasie 

Ojcze nasz i Wierzę w Boga Ojca… . 

 

4. W najbliższą pierwszą środę miesiąca naszymi modlitwami i ofiarami z serca składanymi na tacę 

wspieramy misyjne dzieło Kościoła. Po Mszy św. procesja Maryjna wokół Sanktuarium, a po niej zmiana 

tajemnic różańca dla żeńskich róż różańcowych. 

 

5. W tym tygodniu przypada pierwsza środa, czwartek, piątek i sobota miesiąca sierpnia. Z tej racji 

spowiedź św. codziennie przed poranną i wieczorną Mszą św. od godz. 1630.  W pierwszy piątek o godz. 

1730 – Msza św. zbiorowa za zmarłych połączona z nabożeństwem za zmarłych, które rozpocznie się o godz. 

1700. Swoich zmarłych do tej Mszy św. można zgłaszać w zakrystii.  

  W pierwszy piątek nie będzie dodatkowych Mszy św. dla dzieci i młodzieży o godz. 16.00 i 

19.00.  

 Msze św. w Kaplicach dojazdowych w pierwszy piątek o 800, a spowiedź od 730. 

 

6. W pierwszy czwartek modlimy się za powołanych do służby Bożej o świętość ich życia i wierność 

powołaniu oraz o nowe powołania, a w najbliższą sobotę po Mszy św. porannej nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

7. Kapłani będą odwiedzać swoich chorych z posługą sakramentalną: 

* Ks. Arkadiusz i Ks. Józef – środa od godz. 800 

* Ks. Proboszcz i Ks. Jan – piątek od godz. 900 

 

8. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom i Dobrodziejom naszej Parafii i Sanktuarium za ofiary składane na 

prace prowadzone w naszej parafii oraz tym, którzy swoje ofiary wpłacają na nasze parafialne konto – Bóg 

zapłać.  

 

9. Zachęcamy do nabywania i systematycznej lektury prasy katolickiej dla dzieci, młodzieży i starszych. 

Sięgajcie również częściej po lekturę  Pisma Świętego i dobrej religijnej książki. 

 

10.  Spotkanie przed pielgrzymkowe grupy nr. 18 – św. Wojciecha odbędzie się przyszłą niedzielę w parafii 

Ducha Świętego w Mielcu 07.08.2022r. o godz. 1800. 

 

11. W minionym tygodniu Bóg powoła do wieczności Pana Mariana Stec. Rodzinie zmarłego wyrażamy 

nasze współczucie, a naszych bliskich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu.  

 

 

 


