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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj trwamy w Modlitewnym Triduum ku czci Świętego Maksymiliana M.
Kolbego, Patrona naszej parafii. Zapraszamy na nabożeństwo o godz. 17:30.
2. W poniedziałek, 13 sierpnia zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 19.00.
3. We wtorek, 14 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Niech jego heroiczna miłość do Boga i
bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem. Msze św. o godz. 6:30,
9:00 (w kościele) i 18:00. Zapraszamy szczególnie na Sumę odpustową o godz.
18:00, którą odprawi i kazanie wygłosi J.E. Ksiądz Arcybiskup Senior Marian
Gołębiewski.
4. Na ławkach wyłożone są Zaproszenia na Odpust. Prosimy o zabranie do domu
tych Zaproszeń. Przyjdźmy licznie w tym dniu na Msze św., ażeby dziękować
Bogu za naszą parafię z racji 36. rocznicy powołania jej do istnienia.
5. W środę, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest
to święto nakazane, tzn. jesteśmy zobowiązani w tym dniu do uczestnictwa w
Eucharystii. Msze Święte w porządku niedzielnym. Na zakończenie Mszy
Świętych pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.
6. W dniu 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu
nad Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.
7. Caritas przygotuje wiązanki ziół i kwiatów, które będzie rozprowadzał przed
Mszami św. Cały uzyskany dochód będzie przeznaczony na zakup bonów i
żywności we wrześniu. Zespół prosi o pomoc miłe panie ogrodniczki o
przyniesienie kwiatków na Nabożeństwo Fatimskie lub 14-go rano do sal Caritas.
Za każdą pomoc Caritas składa stokrotne "Bóg zapłać".
8. Dziś po wszystkich Mszach św. członkowie Stowarzyszenia Si alla Vita zbierają
do puszek na pomoc dla ciężko chorych dzieci. Po ostatniej zbiórce została
udzielona pomoc Wiktorii na rehabilitację i zakup nowego wózka oraz Julii na
kosztowną rehabilitację i leki. Bardzo prosimy o wsparcie a hojnym darczyńcom
w imieniu tych dzieci serdecznie dziękujemy.
9. Dzisiaj miesięczna składka na inwestycje parafialne. Spłacamy zadłużenie za
wykonane prace w kościele i wokół kościoła. Spłacanie potrwa do grudnia br. Za
hojność serca – stokrotne Bóg zapłać!
10.Polecamy prasę katolicką i życzymy błogosławionego tygodnia, bogatego
w uroczystości kościelne.
11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Janina Pawlik, lat 71
z ul. Szybowcowej i śp. Jakub Libner, lat 25 z ul. Legnickiej. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

