OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 sierpnia 2018
XX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta jest kolektą specjalną przeznaczoną na spłatę
zakupionych gabionów ogrodzenia na cmentarzu.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory. Łączymy się w modlitwie
z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium kobietami. Powrót naszej pieszej
pielgrzymki planowany jest po Mszy św. wieczornej.

2

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek wspomnienie św. Bernarda, opata i dK;
- we wtorek wspomnienie św. Piusa X, papieża;
- w środę wspomnienie NMP, Królowej;
- w piątek Święto św. Bartłomieja, Apostoła.

3

We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

4

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość NMP Częstochowskiej.
W naszej parafii jest to dzień wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 12.00. Zapraszamy do
indywidualnej adoracji do godz. 16.30. Nabożeństwo o godz. 16.30 zakończy
adorację.
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 9.00 pragniemy podziękować za posługę
w naszej parafii ks. Markowi Wachowiakowi, który dekretem ks. Abpa z dniem
30 sierpnia został przeniesiony do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i MB
Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym.
Kolekta tej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

5

Do 24 sierpnia można jeszcze w kancelarii parafialnej składać daru na rzecz
poszkodowanych w pożarze. Prosimy o te dary, o których była mowa w ogłoszeniach
w Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

6

Już dziś informujemy, że rezerwacje intencji mszalnych na rok 2019 przyjmowane
będą od poniedziałku 3 września.
Prosimy by w pierwszym tygodniu września zgłaszać Msze św. dotyczące
jubileuszów ślubu, okrągłych rocznic urodzin oraz I rocznicy śmierci.
Natomiast od 10 września przyjmowane będą wszystkie pozostałe intencje mszalne.

7

Rozpoczęcie nauk przedślubnych dla narzeczonych w sobotę 8 września
o godz. 10.00. Zapisy w kancelarii parafialnej.

8

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Piotr Wojtyczka
+ Henryk Poks
+ Bogusław Piątkowski
+ Marian Miśkiewicz
+ Józef Prause
Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 sierpnia 2018
XIX Niedziela Zwykła
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

2

Obchody liturgiczne tygodnia:
- we wtorek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika;
- w środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP;
- w piątek Uroczystość św. Jacka, kapłana, gł. patrona archidiecezji i metropolii
katowickiej.

3

We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

4

Przypadająca w środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP zwana jest także Świętem
Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, mamy więc obowiązek uczestnictwa
we Mszy św. W naszym kościele Msze św. jak w każdą niedzielę.
Zgodnie z tradycją w tym dniu po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo
ziół i kwiatów. O godz. 16.30 zapraszamy na Maryjne Nieszpory.
Kolekta przeznaczona będzie na cele charytatywne parafii.

5

W piątek przypada III piątek miesiąca poświęcony Bożemu Miłosierdziu.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej.

6

W przyszłą niedzielę przypada stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt
do MB Piekarskiej. Z naszej parafii piesza pielgrzymka wyruszać będzie
o godz. 5.45 sprzed kościoła. Prowadzącym pielgrzymkę będzie diakon Adrian
Urbański. Zachęcamy wszystkie panie do wzięcia w niej udziału. Kolekta przyszłej
niedzieli będzie kolektą specjalną przeznaczoną na spłatę zakupionych gabionów
ogrodzenia pomiędzy cmentarzem a ogrodem Sióstr Jadwiżanek. Poprzednia
kolekta przeznaczona na ten cel wyniosła 6200 zł, całkowity koszt wynosi 19 400 zł.

7

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza tegorocznych
maturzystów do wzięcia udziału w rekrutacji na proponowane kierunki licencjackie,
inżynierskie i magisterskie. Nabór trwa do końca sierpnia br. Szczegóły na plakacie
w gablotce.

8

Przypominamy, że kościół jest miejscem modlitwy i skupienia dlatego prosimy
o uszanowanie tego miejsca poprzez właściwy strój i odpowiednie zachowanie.

9

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Dorota Rozkwitalska
+ Helena Osiecka
+ Hildegarda Marciniak
+ Marian Kwiatkowski
Wieczny odpoczynek…

