XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2016 r. – OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada dzień modlitw za poległych w obozach, więzieniach i na
zsyłkach. Nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej.
Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieńców zbóż,
ziół, kwiatów i owoców. O godz. 1730 nabożeństwo Maryjne. Jest to kolejna
Rocznica Cudu nad Wisłą oraz dzień Wojska Polskiego.
3. W środę – 17.08. – wsp. św. Jacka – kapłana. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu. Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się
comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1800 Msza św.
w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, po niej koronka
i błogosławieństwo indywidualne. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, by
w modlitwie zawierzać Dzieciątku Jezus nasze sprawy osobiste, rodzinne
parafialne.
Również w środę rozpoczęcie Nowenny przed uroczystością MB
Częstochowskiej.
4. W czwartek o godz. 1800 w kościele oo. Dominikanów zostanie odprawiona
Msza św. w intencji śp. Doktor Olgi Lilien w XX rocznicę jej śmierci. Po Mszy św.
prof. Tadeusz Zych wygłosi krótki wykład, w którym przypomni postać wybitnej
lekarki.
5. W sobotę – 20.08. – wsp. Św. Bernarda, op. dK.
6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II do
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa – Łagiewnik. Koszt 50 zł, wpłaty do
24 sierpnia. Wyjazd o godz. 600 z przed kościoła.
7. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone szczególnie na
inwestycje parafialne.
8. KIK organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę i do Gidel w sobotę 3 września.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. 1 - 24 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich
intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego
samego bloku, m. od 25 - 47.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest sierpniowy bezpłatny
numer czasopisma dla młodzieży „Droga”.

