Ogłoszenia Parafialne na 19 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XIX Niedziela zwykła „B”

12 sierpnia 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już XIX Niedzielę zwykłą. Chrystus zachęca nas, abyśmy umocnieni
Jego Ciałem – Eucharystycznym Chlebem, wytrwale zmierzali drogami doczesności ku
wieczności. Koronka do Bożego Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.
Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na remont elewacji wieży kościoła.

2. We wtorek, we wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego – kapłana i męczennika podczas
Mszy św. o godz. 18,oo nastąpi uroczyste wprowadzenie Relikwii św. Maksymiliana, które
nasza parafia pozyskała z Niepokalanowa. Prosimy o udział pocztów sztandarowych
duszpasterstw parafialnych oraz o liczny udział wszystkich wiernych.

3. W duchowej łączności z pątnikami wędrującymi na Jasną Górę zapraszamy na XXIX
Pielgrzymkę Maksymiliańską
w intencji otrzeźwienia Narodu. Zbiórka w kościele NSPJ na Placu Piastowskim we wtorek
14 sierpnia o godz. 15,3o
. Wymarsz do kościoła pw. Św. Maksymiliana na Osowej Górze o godz. 15,5o.

4. W środę przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP, a zarazem 98. rocznica Cudu nad
Wisłą i Święto Wojska Polskiego
.
Msze św. jak w każdą niedzielę
. W łączności z każdą Mszą św. obrzęd poświęcenia i błogosławienia ziół. Ze względu na
Uroczystość
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w środę Biuro Parafialne będzie nieczynne
.

5. W piątek przypada wspomnienie św. Jacka – kapłana. Wszystkim Solenizantom tego
tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych oraz wszelkiej
pomyślności w życiu.

6. Przypominamy, że podczas wakacji w dni powszednie nie ma Mszy św. o godz. 10,oo.

7. Od 1 września nasza diecezja przeżywać będzie Peregrynację Obrazu MB
Częstochowskiej
. Do naszej parafii
Maryja przybędzie 18 września
. Na Jej godne przyjęcie będziemy się przygotowywać poprzez Misje Parafialne, które od 9
września poprowadzą księża Pallotyni. Program misji został wywieszony na plakatach. Od
przyszłej niedzieli będzie można zabrać rodzinne zaproszenia z załączonym programem.
Zaproszenie przeznaczone jest dla 1 rodziny. Bardzo serdecznie prosimy, aby już teraz
zaplanować swoje obowiązki tak, by móc uczestniczyć zarówno w Misjach jak i uroczystości
Nawiedzenia. To szczególny czas, gdy nasza Matka nawiedza swoje dzieci, aby wyprosić nam
potrzebne łaski. Od przyszłej niedzieli panie z Żywego Różańca będą też rozprowadzać
materiały dekoracyjne na Nawiedzenie. Nabycie tych materiałów ułatwi nam dekorację naszych
domów i mieszkań na czas misji i Nawiedzenia.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Śmierć świadka i kustosza pamięci” – o zmarłym gen. Ścibor-Rylskim, Żołnierzu Polski
Podziemnej i Powstańcu Warszawskim; „Kara nieludzka” – o sprzeciwie Franciszka wobec kary
śmierci; „Krok w tył to krok w przód” – o problemach małżeńskich, którymi dzielą się
małżonkowie Monika i stały diakon Marcin Gajdowie; „Prawda i sens” – o zmarłej prof. Marii
Dzielskiej; „Przykład głoszenia wiary” – o Zgromadzeniu Sióstr Satyaseva – Służbnic Prawdy
Bożej, które przybyły z dalikich Indii i posługują w Domu Księży Emerytów. Zachęcamy do
nabycia i lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności z nasze wspólnoty parafialnej przekroczyli: śp. Iwona
Zakrzewska lat 61
;
Tadeusz Dubielewski lat 85
;
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Marianna Paluszek lat 84
;
Maria Lejbman lat 93
;
Jerzy Wojczakowski lat 82
i
Mariusz Ziętek lat 53
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie……….

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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