Ogłoszenia Parafialne na 15 sierpnia 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 101. Rocznicę Cudu nad Wisłą
oraz
Święto Wojska Polskiego
. W łączności z każdą Mszą św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. W łączności z wieczorną Mszą
św. Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji naszej Ojczyzny i jej obrońców.

2. We wtorek przypada wspomnienie św. Jacka – kapłana; w piątek św. Bernarda – opata i
doktora K-ła
; a w sobotę ś
w. Piusa X – papieża
. Wszystkim Solenizantom życzymy obfitych Bożych łask, przemożnego orędownictwa św.
Patronów, opieki Maryi oraz wszelkiej pomyślności.

3. Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity w Fordonie zaprasza za tydzień na pierwsze spotkanie w
ramach przygotowań do ogłoszenia Sanktuarium Św. Rity. Szczegółowe informacje znajdują się
na plakacie w gablocie ogłoszeń.

4. Przypominamy, że do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań.
Udział w tym spisie jest obowiązkowy.
Gorąco zachęcamy do wypełnienia tego obowiązku.
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5. Przypominamy, że można się jeszcze zapisywać na pielgrzymkę organizowaną przez
naszą parafię do Warszawy 12 września br. na uroczystości beatyfikacyjne Prymasa
Tysiąclecia.
Koszt wraz z ubezpieczeniem 100 zł. zapisy w Biurze
Parafialnym.

6. Przypominamy także, iż w każdy piątek o godz. 17,oo jest wystawienie Najświętszego
Sakramentu i indywidualna Adoracja do godz. 18,oo. Podczas Adoracji okazja do spowiedzi św.
Przypominamy również, że we wakacje w dni powszednie nie ma Mszy św. o godz. 10,oo.

7. Informujemy, że w tym tygodniu ks. Proboszcz będzie przyjmował w Biurze Parafialnym
w poniedziałek zamiast w środę.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Kościół po pandemii” – omówienie wystąpienia ks. Abpa Stanisława Gądeckiego; „Scenariusze
pisze Bóg” – refleksja nad liturgią Słowa Bożego; „Odkrywanie dogmatu” – dogmat o
Wniebowzięciu NMP; „Przebaczenie” – wielkość Prymasa Wyszyńskiego. Zachęcamy do
nabycia i lektury. Bóg zapłać za ofiary złożone do skarbon przed kościołem na rzecz
poszkodowanych powodzian.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczył: śp. Leon Przybyliński lat 89, którego ze
wszystkimi Zmarłymi i poległymi obrońcami Ojczyzny powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie……

10. Na podążanie ku niebu na wzór Maryi przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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