
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26.08.2018

1. Dziś przypada liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Zapraszamy na Nieszpory Maryjne o godzinie 17:30. 

W dzisiejszą niedzielę ostatnia Msza Święta w języku łacińskim o godzinie 20:00.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

- w poniedziałek – wspomnienie Św. Moniki, 
- we wtorek – wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, 
- w środę – wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.

3. Jutro  rozpoczynają  się  półkolonie  parafialne.  Zbiórka  dzieci  o  godzinie  9:00  na
dziedzińcu kościelnym.

Jutro  zapraszamy  Seniorów  na  Mszę  Świętą  o  godzinie  8:30.  Ze  względu  na
półkolonie nie będzie spotkania w salce.

4. W środę o godzinie 17:30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a o 19:00 modlitwa kanonami z  Taizé - „Godzinka Przed Panem”.

5. W piątek zapraszamy do sakramentu pokuty i  pojednania dzieci i  młodzież przed
rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

15:30 – 16:00 – klasy 4 i 5,
16:00 – 16:30 – klasy 6 i 7,
16:30 – 17:00 – klasy 8.

Msza Święta  na  rozpoczęcie  rok  szkolnego  odprawiona  będzie  w  poniedziałek  
3  września  o  18:00.  Na  Mszę  Świętą  zapraszamy  wszystkie  dzieci,  rodziców,
nauczycieli i wychowawców. 

Spowiedź klas  3 gimnazjów oraz młodzieży,  z  racji  rozpoczęcia  roku szkolnego,
odbędzie  się  w piątek 7 września  od godziny 18:00,  a  Msza Święta  o godzinie
19:00.

6. W tym tygodniu przypada  pierwsza sobota miesiąca,  kiedy czcimy Niepokalane
Serce Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu od godziny 8:00 odwiedziny chorych.
Chorych można zgłaszać w tym tygodniu w zakrystii.

7. W przyszłą niedzielę, 2 września, kolekta przeznaczona będzie na potrzeby diecezji,
a  przy  drzwiach  kościoła,  kolektą  do  puszek,  będziemy  wspierać  Fundację  Św.
Antoniego.

W tym dniu odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci Św. Melchiora
Grodzieckiego, prezbitera i męczennika.

8. W sierpniu Poradnia Życia Rodzinnego jest nieczynna.

9. Kawiarenka  „Pod  Zielonym  Rowerem”,  czynna  w  sobotę  po  wieczornej  Mszy
Świętej i w niedzielę po każdej Mszy Świętej.

10. Zachęcamy  do  lektury  prasy  katolickiej.  Polecamy  nasz  tygodnik  parafialny  „Po
górach, dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło” i inne tytuły.

11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli  oraz błogosławieństwa
Bożego na nadchodzące dni tygodnia. 
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