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(2 sierpnia 2020 r.) 

 

1. Bóg zapłać za złożone dzisiaj na tacę ofiary, które w całości są przeznaczone na dzieła 

charytatywne CARITAS. 

2. W najbliższy czwartek 6 sierpnia wypada święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. 

w Kamionnie o godz. 18:00.  

3. W tym tygodniu 7 sierpnia wypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 17:15 w 
Kamionnie rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie jej trwania 

będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi, zaś o godz. 18:00 będzie sprawowane 

nabożeństwo pierwszopiątkowe, a zaraz po jego zakończeniu Msza św. 

4. Tradycyjnie, sierpień jest w Polsce miesiącem trzeźwości. Zachęcamy w tym 

okresie do podjęcia zobowiązania całkowitej abstynencji w intencji osób 

uzależnionych od alkoholu, jak też do trzeźwości w życiu codziennym. Na ołtarzu obok 

wizerunku bł. Michała Woźniaka, znajduje się Księga Trzeźwości, do której możemy na 

dowolny okres wpisać zobowiązanie abstynencji. 

5. Dziękujemy mieszkańcom Kamionny centrum za kwiaty do kościoła. Na najbliższą 

niedzielę prosimy o kwiaty mieszkańców Kamionny, z ul. Brzozowej i ul. ks. Woźniaka. 

6. W gablocie przed kościołem znajduje się informacja o rekolekcjach, obozach i 

inicjatywach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, a organizowanych w czasie wakacji 

przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zachęcamy do zainteresowania się tymi 

projektami i skorzystania z możliwości wakacyjnego wypoczynku. 

7. W tym roku Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę ma charakter wyłącznie duchowy. 

W związku z tym zachęcamy do podjęcia tej formy pielgrzymowania, na które można 

się zapisywać w zakrystii. Duchowe pielgrzymowanie będzie składało się z kilku 

elementów. Ważne jest wzbudzenie intencji, w której będzie się pielgrzymowało. 

Ponadto, każdego dnia trzeba:  

 pozostając w stanie łaski uświęcającej uczestniczyć we Mszy świętej i przyjąć 

Komunię świętą;  

 odmówić cząstkę różańca;  

 złączyć się w modlitwie Apelu Jasnogórskiego, dzięki transmisji internetowej z 

poszczególnych kościołów naszej Diecezji lub – jeśli okaże się to zbyt trudne – w 

modlitwie rodzinnej lub indywidualnej. 

W naszym kościele w ramach duchowego pielgrzymowania, będzie sprawowana 

Msza św. o godz. 18:00 wraz z czytanką, stanowiącą rozważanie pielgrzymkowe, a 

na zakończenie Mszy św. odmówimy wspólnie dziesiątek różańca i wspólnie 

odśpiewamy Apel Jasnogórski. 

 


