
Ogłoszenia na 2.VIII.2015 r. – XVIII niedziela zwykła „B” 

Dzisiaj w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” i ofiarować 

dla siebie albo za zmarłych. Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz 

i Wierzę w Boga, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa wg intencji Ojca 

św., wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

Dziś popołudniowe nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Koronką do Boże-

go Miłosierdzia. 

W poniedziałek (3 sierpnia) po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczna adoracja i modlitwa 

uwielbienia, na które zaprasza Wspólnota „Światło Pana”. 

Przypominamy o możliwości udziału w kursie języka angielskiego – pierwsze zajęcia w po-

niedziałek o godz. 18.45 w domu parafialnym. 

W czwartek – 6 sierpnia – przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. będą w na-

stępującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00. 

6 sierpnia przypada także I czwartek miesiąca. 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. 

6 sierpnia wyrusza ze Starachowic Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (w ramach XXXVII 

Pielgrzymki Radomskiej). Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 8.00 w kościele MB Częstochow-

skiej (na Łazach). Zapisy na Pielgrzymkę będą przyjmowane w naszej parafii: dzisiaj – po 

Mszach św. w zakrystii oraz w poniedziałek, wtorek i środę – w domu parafialnym, w godzi-

nach otwarcia kancelarii parafialnej. Można będzie także zapisać się w dniu wyjścia Piel-

grzymki w parafii MB Częstochowskiej na Łazach. Koszt uczestnictwa: 60 zł (w tym opłata 

bagażowa). Z naszej parafii idzie ks. Marcin Chebdowski. 

Istnieje także możliwość podjęcia duchowego pielgrzymowania. Więcej informacji możemy 

uzyskać przy stoliku Akcji Katolickiej. 

W związku z Pielgrzymką, podobnie jak w ubiegłych latach, organizujemy wyjazd autokarem 

na ostatni dzień, tj. 13 sierpnia (czwartek). Dojazd do Mstowa, udział we Mszy św. wszyst-

kich grup Diecezji Radomskiej, wejście na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 4.30 sprzed kościoła. 

Powrót z Częstochowy po wieczornej Mszy św. na Wałach Jasnogórskich. W Starachowicach 

ok. 1.00. Zapisy u p. Organistki lub w zakrystii u p. Kościelnego. Koszt: 40 zł. Osoby idące w 

Pielgrzymce mogą zapisać się na powrót – koszt: 30 zł. 

W I piątek miesiąca (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. 

Taca z przyszłej niedzieli (9 sierpnia) przeznaczona będzie na KUL. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

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

6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego; 

8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, kapłana; 



 

 

 


