
Codziennie: 
• Godzinki szkaplerzne o 5:45;  

• Odsłonięcie Cudownego Obrazu o 6:00,  

zasłonięcie po ostatniej Mszy św.; 

• Różaniec o 7:00 i 8:30; 

• Przyjęcie do Bractwa Szkaplerza Świętego po  

Mszach św. o 9:00 i 18:00 (w nd – 18:30); 

• Adoracja Najśw. Sakramentu wynagradzająca za grzechy  

przeciw Eucharystii w godz. 10:00–15:30; 

• Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15:00 połączona z Litanią do Ducha Św. 

w intencji dobrych owoców V Synodu Diecezji Tarnowskiej; 

• Dróżki Maryjne o 17:15 (w nd – 17:45);   

• Spowiedź św. w czasie nabożeństw. 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Od 3 lipca codziennie o godz. 18:30 w Sanktuarium Msza św. połączona z nowenną do Matki Bożej Szkaplerznej. 
 

 

 

NIEDZIELA, 12 lipca Uroczyste rozpoczęcie 

odpustu „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, 

służby porządkowe musiałyby kierować ruchem  

u wejścia do kościołów”   
Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 16:00, 18:30 

9:00 Msza św. z odczytaniem próśb.  

11:00   Suma odpustowa z procesją. 

18:30  Msza św. z odczytaniem próśb i procesją.  
 

 

PONIEDZIAŁEK, 13 lipca „Każdego 

dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać 

Boskiego Wędrowca, który kiedyś 

stanął obok uczniów z Emaus”  Dzień 

modlitw za misje  

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 18:00 

9:00 Msza św. z odczytaniem próśb i procesją. 

18:00 Suma odpustowa z odczytaniem próśb  

i procesją.  
 

 

WTOREK, 14 lipca „Wielkim 

nieszczęściem jest zaniedbywanie 

Bożego pokarmu na pustyni życia. To tak jakby ktoś 

umierał z głodu obok zastawionego stołu”  Dzień 

modlitw o wiarę w moc Eucharystii 

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 18:00  

9:00  Msza św. z odczytaniem próśb i procesją. 

18:00  Suma odpustowa z odczytaniem próśb i procesją. 
 
 

ŚRODA, 15 lipca „Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, 

jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy”  Dzień 

modlitw za młodych i dzieci o ducha pobożności 

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 18:00  

9:00  Msza św. z odczytaniem próśb i procesją. 

18:00  Suma odpustowa z odczytaniem próśb i procesją. 

  

CZWARTEK, 16 lipca UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL 

„Używajcie pobożności maryjnej i eucharystycznej. 

Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do 

nieba”  Dzień modlitw o powołania  

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 18:00 

  9:00  Msza św. z odczytaniem próśb i procesją. 

18:00  Suma odpustowa z procesją pod przew.  

Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża.  
 

 

PIĄTEK, 17 lipca „Komunia nie jest 

dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać 

się święci. Leki podaje się chorym jak 

słabym daje się jeść”  Dzień modlitw za 

starszych i chorych 

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 18:00 

  9:00 Msza św. z odczytaniem próśb i procesją. 

18:00  Suma odpustowa z odczytaniem próśb  

             i procesją. 
 

 

SOBOTA, 18 lipca  

„Eucharystia jest miejscem pojednania z Bogiem,  

z ludźmi i ze sobą samym”  Dzień modlitw za rodziny 

o otwarcie serc na Chrystusa 

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 18:00 

9:00  Msza św. z odczytaniem próśb i procesją. 

18:00  Suma odpustowa z odczytaniem próśb i procesją.  
 

 

NIEDZIELA, 19 lipca Uroczyste zakończenie 

odpustu „Daleko od tabernakulum każde dzieło 

opiera się na piasku, każdy najpiękniejszy entuzjazm 

miłosierdzia wysycha i gaśnie”  Dzień modlitw za 

Ojczyznę, aby była wierna Bogu 

Msze św.: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 16:00 
 

   9:00  Msza św. z odczytaniem próśb.  

18:00  Nowenna z odczytaniem próśb oraz  

 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA w kościele 

 pw. Matki Bożej Szkaplerznej  

 przy ul. Gumniskiej 24  
 
 

 

 

 


