
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA –  25.08.2019.  - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w ostatni tydzień miesiąca sierpnia. O godz. 1730 

nieszpory z modlitwą  przebłagalną za grzechy przeciwko życiu.  

2. Jutro – 26.08. – uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia łączymy się z naszą 

Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez Jej orędownictwo powierzać 

Bogu naszą przyszłość. Msze św. jutro będą o godz. 7 00, 9 00, 16 30 i 18 00.  O godz. 1740 

nabożeństwo maryjne, w czasie którego odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu. 

Zachęcamy do uczestnictwa w jutrzejszych Mszach św. O godz. 2100 comiesięczny Apel 

Jasnogórski, na który szczególnie w tym dniu  zapraszamy. 

3. We wtorek – 27.08. – wsp. św. Moniki.  

4. W środę – 28.08. – wsp. św. Augustyna, b. dK.  O godz. 1700 cotygodniowa adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

5. W czwartek – 29.08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

6. W sobotę o godz. 630 z przed kościoła nastąpi wyjazd uczestników pielgrzymki  do 

Tylicza, Muszyny i Krynicy. W sobotę zakończenie nabożeństw za Ojczyznę. 

7. W przyszłą niedzielę – 1 września przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Polecajmy Bogu wszystkie ofiary tamtych tragicznych dni i prośmy o pokój na świecie. Jest 

to I niedziela miesiąca, dlatego o godz. 1710 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic 

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

o godz. 1600.  Odprawiać ją będziemy do końca roku, a od stycznia przyszłego roku 

planujemy ją znieść, ponieważ nie ma potrzeby odprawiać dwóch Mszy św. popołudniu. 

W przyszłą niedzielę od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady 

prawne. 

8. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek – 2 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. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 13 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy 

w świątyni i ofiarę 150 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji  w środę  o godz. 700. 

W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra,                  

m. od 1 – 30. Dziękujemy także tym Panom, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali 

bezinteresownie w parku parafialnym oraz wszystkim, którzy angażują się w różne 

konieczne prace dla parafii.   

10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Nasza 

Arka”.  

 


