OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 13 SIERPNIA 2017 R

Ogłoszenia Parafialne – XIX Niedziela zwykła ,,A’’

13 sierpnia 2017 roku

1. Dzisiaj przeżywamy XIX Niedzielę zwykłą – Chrystus kroczący po jeziorze Genezaret –
zaprasza nas tak jak Apostołów, abyśmy umocnieni wiarą odważnie kroczyli pośród burz
współczesnego świata nie bojąc się przeciwności życia, gdy idziemy razem z Jezusem z naszej
codzienności do wieczności.

2. Dzisiaj II Niedziela miesiąca – ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na prace remontowe
w naszym Sanktuarium. Bóg zapłać za złożone ofiary.

3. W tym tygodniu obchodzimy w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego
(K. i M.); we wtorek
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
w czwartek wspomnienie
św. Jacka
(K.).

4. W duchowej łączności z pątnikami zdążającymi na Jasną Górę zapraszamy na XXVIII
Pielgrzymkę Maksymiliańską w intencji otrzeźwienia Narodu.
Zbiórka pielgrzymów
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na pl. Piastowskim w poniedziałek 14.08.2017 r.
o godz. 15:40, wymarsz o godz. 16:00, po Mszy św. odpustowej w kościele św. Maksymiliana
na Osowej Górze (o godz. 18:00) zapraszamy pielgrzymów na poczęstunek.

5. We wtorek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Msze św.
odprawiamy wg porządku niedzielnego. Zgodnie z tradycją, po każdej Mszy św.
błogosła-wieństwo z poświęceniem ziół i kwiatów.
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6. Również we wtorek, 15 sierpnia obchodzimy 97. Rocznicę ,,Cudu nad Wisłą’’ – Święto
Wojska Polskiego
: o godz. 9.00 w kościele Garnizonowym
uroczysta msza św., o godz. 11.30 w Myślęcinku – Apel Wojskowy, o godz. 12.00 Parada
Wojskowa a o godz. 13.00 zapraszamy na festyn Żołnierski.

7. We wtorek biuro parafialne będzie NIECZYNNE.

8. W środę 16 sierpnia przy kościele zostanie postawiony kontener na makulaturę. Przy okazji
wakacyjnych porządków możemy zbędną makulaturę przynieść i złożyć do kontenera. Dochód
ze sprzedaży przeznaczymy na cele charytatywne. Kontener zostanie zabrany
w piątek 25 sierpnia.

9. Bardzo prosimy o regulowanie zarezerwowanych intencji mszalnych na miesiąc sierpień
i wrzesień.

10. W piątek 18 sierpnia na ekrany polskich kin wchodzi obraz ,,Fatima. Ostatnia tajemnica’’.
Film jest jedyną kinową produkcją o Fatimie stworzoną specjalnie na 100-lecie objawień. To
intrygujący obraz hiszpańskich twórców na styku fabuły i dokumentu. Ujawnia nieznane fakty i
przedstawia fascynujący przegląd zdarzeń, które na długo zapadną w pamięć i serca widzów.
Dodatkową niespodzianką dla polskich odbiorców będzie odkrycie, jak wiele wątków tej
opowieści dotyczy naszego kraju.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W nowym numerze ,,Przewodnika’’
warto przeczytać: ,,Franciszek z numerem 1000’’ – papież Franciszek został 1000 kawalerem
Orderu Uśmiechu; ,,Płacz nad przeszłością’’ – nocne czuwanie ortodoksyjnych żydów przy
Ścianie Płaczu podczas żałobnego święta, upamiętniającego zburzenie świątyni
Jerozolim-skiej; ,,zafascynuj się Bogiem’’ – Nowa Ewangelizacja na Przystanku Jezus; ..Na
rękach do Santiago’’ – trud pielgrzymowania do jednego z najstarszych sanktuariów Europy –
Santiago de Compostela. Zachęcamy do nabycia i lektury.

12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Jacek Prandol, śp. Łucjan Nowak,
śp. Bożena Dolata, których wraz ze wszystkimi naszymi zmarłymi powierzamy Miłosiernemu
Bogu. Wieczny odpoczynek…
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