
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
25  sierpnia  2019 

  XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
    1. Naszym dążeniem jest niebo – życie wieczne z Bogiem. Przyjście na Mszę 
św. jest wyrazem naszej wiary i pragnienia szczęścia pochodzącego od Boga. 
Jezus dziś mówi, abyśmy wchodzili przez ciasne drzwi. Nie to, co wygodne, 
często krzykliwe, proponowane przez świat, jest źródłem prawdziwej radości, 
ale Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem.  
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek uroczystość MNP Częstochowskiej; Msza Święta w intencjach 
złożonych orędownictwu Świętego Jana Pawła II do puszki lub w zakrystii; 
- we czwartek wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela; 
- w piątek w czasie wakacji nie będzie wieczornych adoracji. 
    3. Dziś, z racji na ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka 
do puszki Caritas na rzecz rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar  
z serca Bóg zapłać.  
    4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    5. Kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na rzecz rehabilitacji 
Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. Dziękujemy. 
    6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
    7. W przyszłą niedzielę 1 września – 80 rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Za wszystkich poległych i pomordowanych w czasie wojny modlić się 
będziemy podczas Mszy Świętej o godz. 8.30. Natomiast w poniedziałek, 2 IX, 
początek roku szkolnego. Już dziś zapraszam dzieci, młodzież, rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystą Mszę Świętą dziękczynno-
błagalną na godz. 18.00. 
    8. Kontynuowane są prace przy okładaniu schodów głównych kamieniem  
i czynne są tylko boczne wejścia. Przepraszam za uciążliwość i proszę  
o wyrozumiałość. 
    9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w czasie 
wakacyjno-urlopowym, regeneracji sił, wypoczynku i uwielbienia Boga w Jego 
dziełach. 
    10. Poradnia Małżeńska dla narzeczonych w miesiącach wakacyjnych ma 
czas urlopu. Zapisy po wakacjach u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko  
w sprawie poradni/. 
    11. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywają się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin 
kursu: - 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza.


