OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

20 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018
1. Dziś przypada 20 niedziela zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o godzinie 17:30.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie dary oraz za przygotowanie dekoracji z okazji
uroczystości dziękczynienia za tegoroczne zbiory, szczególnie dziękujemy
piekarzom za dostarczony chleb. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej
Parafii. Za wszystkie ofiary „Bóg zapłać”.
2. Zapraszamy na koncert zespołu uwielbieniowego dzisiaj o godzinie 20:45 na
dziedzińcu kościelnym.
3. Liturgiczne obchody tygodnia:
-

w poniedziałek – wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,
we wtorek – wspomnienie Św. Piusa X, papieża,
w środę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,
w piątek – święto Św. Bartłomieja, apostoła.

4. W środę o godzinie 17:30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, która będzie połączona z Nowenną w intencji Ojczyzny, a o 19:00
modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”.
5. W sobotę, 25 sierpnia, odbędzie się po raz dziesiąty spotkanie modlitewne wiernych
z Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Początek o godzinie 9:30 w kościele Matki
Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku.
6. W przyszłą niedzielę przypada liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej.
W tym dniu o godzinie 12:00 chrzty i roczki. Dzieci można zgłaszać w tym tygodniu
w kancelarii parafialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę
o godzinie 17:00 w kancelarii parafialnej.
W przyszłą niedzielę odbędą się dożynki diecezjalne w parafii w Bystrej Krakowskiej.
7. 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.
8. W sierpniu Poradnia Życia Rodzinnego jest nieczynna.
9. W kościele zawsze obowiązuje godny strój, również w okresie letnim. Dlatego
prosimy o właściwy ubiór, zarówno u pań jak i u panów.
10. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy
Świętej i w niedzielę po każdej Mszy Świętej.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po
górach, dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło” i inne tytuły.
12. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa
Bożego na nadchodzące dni tygodnia.
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