
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018

1. Dziś  przypada  19  niedziela  zwykła.  Serdecznie  zapraszamy  na  Nieszpory  
o godzinie 17:30. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
- we wtorek –  uroczystość Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,

patrona naszej  diecezji.  Modlimy się  w intencji  naszego Kościoła  partykularnego oraz
polecamy Panu Bogu biskupów, kapłanów i diakonów oraz ich duszpasterską posługę.

- W środę – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msze
Święte w porządku niedzielnym, pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
tego dnia. 
O godzinie 10:30 odprawiona będzie uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz 
w intencji żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie wojny. Po niej wyruszymy
pod pomnik za Urzędem Miasta na uroczystość patriotyczną.
Podczas każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie kwiatów i ziół. Kolekta będzie
przeznaczona na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie.

- W piątek – wspomnienie Św. Jacka, prezbitera.
3. W poniedziałek zapraszamy na Czuwanie Fatimskie:

19:00 – Tajemnice Radosne, prowadzą: Apostolat Maryjny i Apostolat Dobrej Śmierci,
19:30 – Tajemnice Światła, prowadzą: Świecka Rodzina Franciszkańska i Grupa Biblijna,
20:00 – Tajemnice Bolesne, prowadzą: Róże Różańcowe,
20:30 – Tajemnice Chwalebne, prowadzi: Koło Przyjaciół Radia Maryja,
21:00 – Apel Jasnogórski i Msza Święta,
22:00 – Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej,
22:15 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i zakończenie Czuwania

4. W  środę  o  godzinie  17:30  zapraszamy  na  Nowennę  do  Matki  Bożej  Nieustającej
Pomocy.

5. Z racji  trzeciego piątku miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
o godzinie 17:30.

6. W piątek, o godzinie 17:15 w kościele Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Zawodziu,
a w sobotę, o godzinie 18:45 w kościele Św. Anny w Nierodzimiu odbędą się koncerty
„Ave…”. Szczegółowe informacje na plakatach zawieszonych na drzwiach kościoła.

7. W przyszłą niedzielę Msza Święta dożynkowa o godzinie 9:00. Będziemy dziękować Panu
Bogu za chleb i tegoroczne zbiory. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie.

8. W niedzielę, 19 sierpnia, będziemy gościli w naszej Parafii uwielbieniowy męski zespół ze
Stanów Zjednoczonych.  Zagrają  oni  swoje utwory  i  dadzą świadectwo o Chrystusie  na
placu  kościelnym po  ostatniej  Mszy  Świętej  Wieczornej,  o  godzinie  20:45.  Serdecznie
zapraszamy szczególnie młodzież.

9. Informujemy turystów i wczasowiczów, że w naszym kościele w tygodniu od godziny 9:00
do 18:00,  a w niedzielę  od 13:00  do 17:30,  jest  wystawiony  Najświętszy Sakrament.
Zapraszamy do adoracji.

10. W sierpniu Poradnia Życia Rodzinnego jest nieczynna.
11. Można  jeszcze  zapisywać  dzieci  na  półkolonie.  Karty  zgłoszeniowe  można  pobierać  

w zakrystii i wypełnione tam je oddawać.
12. W kościele zawsze obowiązuje  godny strój, również w okresie letnim. Dlatego prosimy  

o właściwy ubiór, zarówno u pań jak i u panów. 
13. Kawiarenka  „Pod Zielonym Rowerem”,  czynna w sobotę po wieczornej  Mszy Świętej  

i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. 


