
Ogłoszenia na 2.VIII.2020 r. – XVIII niedziela zwykła „A” 

Witamy serdecznie ks. Roberta Seweryna, który jest nowym wikariuszem naszej parafii. 

Życzymy Mu obfitości łask Bożych na trud pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie. 

Otoczmy też ks. Roberta naszą modlitwą. 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Dzisiaj (2 sierpnia) w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” 

(MB Anielskiej) dla siebie lub dla zmarłego. Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, 

odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej oraz Wyznania wiary, stan łaski uświęcającej, 

przyjęcie Komunii św., modlitwa wg intencji Ojca św., wykluczenie przywiązania do 

jakiegokolwiek grzechu. 

6 sierpnia (czwartek) przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. będą 

w następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00. 

Zgodnie z zachętą Księdza Biskupa Ordynariusza od 6 sierpnia zapraszamy do codziennej 

wieczornej modlitwy jako wyrazu naszego duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę. 

Będziemy gromadzili się w naszym kościele o godz. 20.30. Zapraszamy również do 

uczestnictwa w Mszy św. o godz. 18.00. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca. 

W I czwartek (6 sierpnia) na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie wspólnoty naszej 

parafii, aby modlić się o żywą wiarę dla siebie nawzajem, oraz prosić Boga za powołanych 

i o powołania do służby Bożej. 

W I piątek (7 sierpnia) po Mszy św. porannej udamy się z posługą duszpasterską do chorych. 

Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi na Mszy św. rano oraz 

popołudniu od 16.30 – w czasie adoracji i Mszy św. wieczornych. 

Od dwóch lat w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została 

wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. 

Spotkania z narzeczonymi odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na 

kwartał. W naszym dekanacie (Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie 

realizowany w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą 

w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu: 8 sierpnia 2020 r. 

Rozpoczęcie o godz. 10.00. Terminy kolejnych spotkań podane zostaną w następną niedzielę. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana; 

6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego; 

7 sierpnia – wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego; 

8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, kapłana. 

 

 


