XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.08.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek 13 dzień miesiąca – kolejna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Mszą
św. o godz. 1800 rozpocznie się nabożeństwo Fatimskie. O godz. 1930 Koronka do Bożego
Miłosierdzia z modlitwą do Św. Michała Archanioła, o godz. 2015 modlitwa różańcowa
i procesja z figurą Matki Bożej dookoła świątyni. Zachęcamy do wspólnej modlitwy
pokutno – błagalnej.
4. W środę – 14.08. – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, k. m. Jest to dzień modlitw za
poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek – 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.
6. W sobotę – 17.08. – wsp. św. Jacka – kapłana. 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 i parafialne. W sobotę rozpoczęcie Nowenny przed
uroczystością MB Częstochowskiej.
7. Księża Zmartwychwstańcy z Sulisławic zapraszają na rekolekcje z o. Johnem Bashoborą,
w dniach od 12 do 14 sierpnia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
8. Prezydent naszego Miasta zaprasza panie na profilaktyczne badania mammograficzne
i cytologiczne, które odbywają się w godz. od 900 do 1700 na Placu B. Głowackiego. Badania
potrwają do 13 sierpnia. Szczegóły na plakacie.
9. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone na inwestycje parafialne.
Dziękujemy również za wszystkie bezinteresowne prace wykonane dla parafii.
10. Serdecznie dziękujemy parafianom, którzy przyjęli i ugościli pielgrzymów z Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Niech Bóg wynagrodzi poniesione trudy.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 12 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 290 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 31 - 60.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona
jest płyta z pieśniami maryjnymi i patriotycznymi.

