
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ -  26.08.2018. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 

1. Wchodzimy w ostatni tydzień sierpnia, oddając dziś cześć Matce Bożej Częstochowskiej. 

Dziękujemy Bogu za „przedziwną pomoc i obronę” jakiej doświadczamy jako Naród Polski 

za przyczyną Pani Jasnogórskiej. O godz. 1730 nieszpory Maryjne połączone z odnowieniem 

Jasnogórskich Ślubów Narodu  i modlitwą o powołania. O godz. 2100 Apel Jasnogórski.  

2. Jutro – 27.08. – wsp. św. Moniki. 

3. We wtorek – 28.08. – wsp. św. Augustyna, b. dK.  

4. W środę – 29.08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. O godz. 1700 cotygodniowa 

adoracja Najświętszego Sakramentu.  

5. W piątek  zakończenie nabożeństw za Ojczyznę. 

6. W sobotę – 01.09. – przypada  79 rocznica wybuchu II wojny światowej. Polecajmy Bogu 

wszystkie ofiary tamtych tragicznych dni i prośmy o pokój na świecie. Jest to I sobota 

miesiąca września. O godz. 1730 spotkanie KP Radia Maryja. Po Mszy św. nabożeństwo 

pierwszo sobotnie. 

6. W przyszłą - I niedzielę miesiąca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic 

różańcowych. Od przyszłej niedzieli wznawiamy po wakacyjnej przerwie Mszę św.                     

o godz. 1600.  Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne. 

7. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek – 3 września o godz. 

800 rano. Prosimy dzieci i młodzież o skorzystanie w najbliższych dniach z sakramentu 

pokuty, by w ten sposób przygotować się duchowo do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

9. W sobotę – 8.09. – w sanktuarium w Sulisławicach nastąpi uroczyste zakończenie 

obchodów 200 – lecia Diecezji Sandomierskiej. Uroczysta Msza św. o godz. 1200.  

10. W sobotę 22 września  odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka do Patronów diecezji: św. 

Stanisława B i M. w Krakowie na Wawelu oraz bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. 

Prosimy osoby, które chcą wziąć udział w organizowanej z naszego dekanatu pielgrzymce               

o zapisanie się w najbliższych dniach na listę w zakrystii. Koszt 40 zł.  

11. Spotkanie wolontariuszy z grupy Bogumili” odbędzie się w czwartek i piątek o godz. 1300.  

12. W dniach 7 – 9 września w parafii OO. Dominikanów odbędą się Warsztaty Muzyki 

Liturgicznej. Poprowadzi je kompozytorka z Warszawy – Urszula Rogala. Szczegóły na 

plakacie na tablicy ogłoszeń.  

13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Kosmonautów  za pełniony dyżur porządkowy 

i ofiarę 280 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę  o godz. 700. W tym 

tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 1 przy ul. Narutowicza.  

Dziękujemy także tym osobom, które dodatkowo  pomagały w sprzątaniu świątyni.  

14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer miesięcznika rodzin 

katolickich „Nasza Arka”.  

 

 


