
 

Ogłoszenia Parafialne
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, XVII Niedziela Zwykła 26 lipca 2020 r. 

 

Usłyszymy dzisiaj trzy krótkie przypowieści Jezusa. Królestwo Boże jest przede 
wszystkim rodzajem „ukrytego skarbu”. Podobne jest do kupca, poszukującego 
pięknych pereł” i „do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego 
rodzaju”. A zatem Królestwo Boże nie jest rzeczywistością widzialną i wszystkim 
znaną. Jest jak skarb, który został ukryty, wskazuje również na coś, co posiada 
wielką wartość, jak schowana perła, dla której warto podjęć wszelki wysiłek. 
Wreszcie jest jak sieć, która symbolizuje rzeczywistość niematerialną, poprzez 
którą - niczym przez sito - przepływa morze ludzkiej historii. 

 

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii. 
O 15:40 pobłogosławimy kierowców i poświęcimy pojazdy. Ofiary zebrane  

w czasie poświecenia przeznaczone będą na pomoc misjonarzom. 
O 16.00 – Nieszpory Niedzielne. 
 

Wtorek 
O 17.40 – Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
 

Środa. Wspomnienie św. Marty. 
 

Piątek 
Po Mszy św. porannej - całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu  

do godziny 18.00. 
 

I Sobota miesiąca. 
O 7.00 – różaniec prowadzi Druga Róża Różańcowa. 
O 7.30 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP 

wszelkich zniewag i bluźnierstw i w intencji żywych i zmarłych członków Żywego 
Różańca św. 

Po Mszy św. – nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 
Od 9.00 – odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii  

lub kancelarii. 
O 17.00 - okazja do spowiedzi św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym nie ma Mszy św. o godz. 12.00. 
Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 
Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w intencji chorych  

i całkowitego oddalenia pandemii.  
 
 



 

Kaplica w Chebziu  

 
 
 
 

W okresie wakacyjnym, w niedzielę Msza św. o godz. 9:00. W tygodniu  

nie będzie Mszy św. z wyjątkiem pierwszego piątku – Msza św. o godz. 17:30. 
 

Po Mszy św. poświęcenie samochodów i innych pojazdów z okazji 

wspomnienia św. Krzysztofa. 
 

Piątek 6 sierpnia – Pierwszy piątek miesiąca. O godz. 17.30 Msza św.  

Po Mszy św. Nabożeństwo do NSPJ. 

 


