
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIX Niedziela Zwykła – 9 sierpnia 2020 r. 

Bardzo serdecznie witamy nowego wikariusza O. Tomasza Gali OMI. Życzymy Ojcu wielu łask 
Bożych, opieki Maryi Niepokalanej oraz wstawiennictwa założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę domu parafialnego Domu Pokuty. Za złożone ofiary do 
koszyka i przelane na konto parafialne, składamy wielkie Bóg zapład. 

Dzisiaj też jest składka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj o godz. 18.30 rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. W tygodniu 
będzie ona o godz. 18.00. 
Dzieo fatimski w czwartek. Tego dnia Msza św. wieczorna z kazaniem. Po niej procesja fatimska. 

W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek rano litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Uroczystośd Wniebowzięcia NMP przypada w sobotę. Jest to uroczystośd nakazana z obowiązkiem 
udziału we Mszy św. Porządek Mszy św.: w wigilię uroczystości, w piątek o godz. 18.30, w sobotę 
według porządku niedzielnego. Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zboża. Przed 
kościołem będzie można nabyd za dobrowolną ofiarę wiązanki kwiatów i ziół przygotowane przez 
dzieci ze świetlicy i seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone 
zostaną na budowę Domu Pokuty. Osoby, które chciałyby podarowad kwiaty, źdźbła i kłosy, prosimy 
o ich dostarczenie w czwartek lub piątek do godz. 10.00. 

W uroczystośd Wniebowzięcia składka przeznaczona zostanie dla uboższych parafii na pomoc 
w remontach. 

Uroczystośd Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie 20 września na Mszy św. o godz. 10.00. 
Od 2 września rozpoczną się przygotowania w kościele do tej uroczystości. 

Organizujemy autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 26 i  27 września (sobota i niedziela). 
Jest to w dniach Pielgrzymki Rodzin i Małżeostw na Jasnej Górze. Nocleg w Seminarium 
Częstochowskim koło kościoła św. Barbary. Koszt 190 zł z noclegiem, śniadaniem i obiadem. Zapisy 
w zakrystii albo w biurze parafialnym. 

Działkowiczów  dalej zachęcam, aby we wrześniu zamówili Mszę św. z podziękowaniem za zebrane 
plony. Termin do uzgodnienia. 

Dobrowolne deklaracje miesięcznej abstynencji od alkoholu, które tydzieo temu na Mszy św. o godz. 
12.00 zostały złożone na ołtarzu, przez cały sierpieo przechowane będą obok relikwii św. Siostry 
Faustyny. 
Na konfesjonale została zainstalowana sygnalizacja świetlna oraz zamontowano reflektor na 
monstrancję, kiedy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i reflektor na obraz Matki Bożej 
Rozwiązującej Węzły. Bóg zapład Różom Różaocowym za wsparcie finansowe na te wydatki. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Dlaczego należy 
wypowiedzied konwencję stambulską; Św. Ignacego recepta na pojednanie; Każdy może zawierzyd 
wszystko; Przy kawie działa Bóg, Mama na pociechę – sanktuarium w Rywałdzie. W  Niedzieli: Wojna 
światów; Święci na każdy kłopot?; Chrześcijaostwo jest wymagające; Dlaczego nie bronimy Hagii 
Sophii?; Księgi trzeźwości; Kościół jak malowany; Z humorem przez życie; Najtrudniejsze słowo świata. 
Do wieczności odeszli: śp. Janina Ostapczuk i Stanisław Sandros . Wieczny odpoczynek… 

 


