
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXI Niedziela Zwykła – 23 sierpnia 2020 r. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę domu parafialnego Domu Pokuty. 
Za złożone ofiary do koszyka i przelane na konto parafialne składamy wielkie 
Bóg zapład. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek, 
czwartek i sobotę prowadzi Żywy Różaniec. 
W wtorek, tak jak każdego 25 dnia miesiąca, o godz. 18.30 odprawiona zostanie 
Msza św. w intencji rodziców po stracie Dziecka. 
W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wieczorem 
nabożeostwo do św. Józefa, w czasie którego czytane są prośby 
i podziękowania do św. Józefa, składane do skrzynki przed Jego figurą na 
zewnątrz kościoła. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
wieczorem koronka i litania do Miłosierdzia Bożego. 
Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie w niedzielę 6 września 
o godz. 10.00. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i młodzież naszej Parafii 
oraz rodziców. Na tej Mszy św. będzie poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych pierwszoklasistów. 
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. 
Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: 
Jasna Góra – dom, w którym zawsze czeka Matka; O nowych zadaniach 
i koniecznych zmianach, jakie stoją przed wspólnotami parafialnymi w Polsce; 
a w cyklu „Nie ma jak u Mamy” – Dom zagubionych owiec, czyli o Matce Bożej 
Królowej Tatr. W Niedzieli: Polski charyzmat maryjny; Znaki obecności Boga; 
Polakom potrzebna jest pokuta; Sanktuarium Zranionej Ikony. 
Do wieczności odeszli: śp. Helena Pawelska i Jan Bryndza. Wieczny 
odpoczynek… 

 


