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XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

Dziś z naszego kościoła Grupa Świętego Brata Alberta 
pod kierownictwem ks. Mariusza Woźnego i innych 

Duszpasterzy wyrusza na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną 
Górę. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej  

o godz. 6.30 będzie przewodniczył ks. abp Adam Szal.  



EWANGELIA wg św. Mateusza  11, 25-30 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  6 lipca  
INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

7 lipca 

8 lipca 

9 lipca

12 lipca

 

11 lipca

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Zbliża się 40. Przemyska Archidiecezjal-
na Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.  
Rozpocznie się w sobotę, 4 lipca 2020 r. 
W tym roku będzie miała całkiem inny, 
ale na swój sposób wyjątkowy charakter. To-
warzyszyć jej będzie Diecezjalna Sztafeta Ró-
żańcowa.  
Zatem jak duchowo pielgrzymować na Jasną 
Górę? - ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia 
FARA i przewodnik grupy duchowych piel-
grzymów 
https://przemyska.pl/2020/06/30/jak-duchowo-
pielgrzymowac-na-jasna-gore/  
 

DO WIECZNOŚCI ODESZLI: 
 

+Andrzej Sołowiej, +Halina Gołąb 
 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju. 
Amen.  

https://przemyska.pl/2020/06/30/jak-duchowo-pielgrzymowac-na-jasna-gore/
https://przemyska.pl/2020/06/30/jak-duchowo-pielgrzymowac-na-jasna-gore/


Gdybyśmy szukali tanich wakacji dla swoich krew-

nych albo przyjaciół w Jarosławiu to można podpo-

wiedzieć, że u nas jest kilkanaście łóżek w przy-

zwoitych pokoikach. Możemy zaproponować małe 

wycieczki bo i busik 9 osobowy jest do dyspozy-

cji.   tel. 536 274576 

Po wakacjach na terenie naszej Parafii, dokład-
nie na Os. Kopernika  za wiedzą i zgodą ks. 
Arcybiskupa będzie mieszkał i w duszpaster-
stwie będzie się udzielał ks. Robert Płachta, 
który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z 
pracy na stanowisku proboszcza w Brzegach  
Dolnych. Życzymy księdzu powrotu do zdrowia 
i zapraszamy do naszej parafii, naszych wspól-
not i zapewniamy o modlitwie.  

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku  
od godz. 16.00 do 17.15.00 O 17.30. Różaniec 
o ustanie Epidemii. W sprawach pilnych prosi-
my szukać kontaktu przy pomocy domofonu.  


