
 

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia 2021 r. 

Dzisiaj przypada Uroczystośd Wniebowzięcia NMP. Na każdej Mszy św. 
poświęcenie kwiatów, ziół i zboża. Przed kościołem można nabyd za 
dobrowolną ofiarę wiązanki kwiatów i ziół przygotowane przez 
Stowarzyszenie Św. Eugeniusza. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 18.00 ostatnie dni Nowenny do Matki 
Bożej Rozwiązującej Węzły. 
W poniedziałek przypada dzieo imienin Biskupa Seniora Stefana Regmunta. 
Pamiętajmy o nim w modlitwie. 
Za tydzieo, w czwartą niedzielę miesiąca, składka inwestycyjna przeznaczona 
będzie na dzieło budowy Domu Pokuty. 

Organizujemy kolejny spływ kajakowy w sobotę 21 sierpnia. Koszt 30 zł. 
Szczegóły w gablotach, a zapisy w zakrystii. Ilośd miejsc jest ograniczona. 
Msza św. w intencji  Działkowiczów, z podziękowaniem za zebrane plony, 
będzie 8 września o godz. 18.30. Proponuję i proszę, aby Działkowicze 
przygotowali kosz z owocami, warzywami i jarzynami, który przyniosą do 
ołtarza w czasie procesji z darami. 
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie 25 września (sobota) 
na Mszy św. o godz. 11.00. 
Organizujemy autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 25 i 26 
września (sobota i niedziela). Jest to w dniach Pielgrzymki Rodzin i Małżeostw 
na Jasnej Górze. Koszt około 200 zł. Zapisy w zakrystii albo w biurze 
parafialnym. Prosimy o szybką decyzję, aby było wiadomo, czy można 
rezerwowad autokar i noclegi. 
Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do naszego kościoła. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Kierunek 
niebo, czyli gdzie Maryja przebywała po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i jak 
skooczyło się Jej ziemskie życie?; Pijany Bogiem – św. Jacek Odrowąż; Co to 
był za ksiądz – bł. ks. Michał Sopodko. W Niedzieli: 30 lat temu 
w Częstochowie; Maria czy Maryja?; Jak świat czci Maryję; Bóg objawił się 
w Auschwitz; Nowe sanktuaria – Babimost. Jak zrobid bukiet dla Matki Bożej. 
Do wieczności odeszli: śp. Julianna Piskorek, Krzysztof Krawczyk, Piotr Odrobny. 
Wieczny odpoczynek… 
 


