
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 sierpnia 2019 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.  Ostania  niedziela  sierpnia,  kończący  się  czas  wakacji  i  urlopów  przynaglają  nas  do
wdzięczności  za  wszelkie  Boże  dary,  które  stały  się  naszym  udziałem  w  minionych
miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach. 

2. W poniedziałek przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Odpust parafialny.
Msze Święte o godz. 9.00, 11.45, 18.00. Sumę odpustową o 11.45 odprawi i kazanie wygłosi
Ks. Prof. Jerzy Szymołon z Łomży. Proszę asystę, chór i orkiestrę.

3. Od przyszłej niedzieli 1 września powrócimy do zwyczajnego porządku Mszy Świętych i
nabożeństw w naszym kościele: 8.00, 10.00, 11.45 i 17.00. 

4.W pierwszą niedzielę września po każdej mszy św. będziemy mogli wesprzeć  zbiórkę dla
chorej Oli z Mystkowa. Cierpi na ciężką chorobę genetyczną-zespół Aperta. Możliwa jwst
bardzo droga operacja w Stanach Zjednoczonych. Okażmy dobre serce. 

5.Dożynki Parafialno-Gminne odbędą się 8.09. o g. 11.45.Zachęcamy do udziału szczególnie
rolników. Prosimy o wieńce dożynkowe /i kosze/. Ogólnopolskie w Częstochowie na Jasnej
Górze 31.08./1.09. zaś diecezjalne 15.09. w Płońsku w par. O. Pio.

6. Adoracja w pierwszą niedzielę miesiąca będzie dla nas okazją do uwielbienia Pana Boga za
miniony czas oraz zawierzenia Jemu nowego roku szkolnego i katechetycznego. Przed 11.45
różaniec a po mszy św. procesja. Prosimy asystę. 

7. Wszystkich katechetów posługujących w szkołach na terenie naszej parafii zapraszamy na
spotkanie, które odbędzie się w sobotę o 19.00.

8. Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci oraz dla młodzieży
2.09.  poniedziałek  o  8.15.  Błogosławieństwo  przyborów  szkolnych  dla  uczniów  klas
pierwszych podczas Mszy Świętej 8.09. o godz. 10.00. 

9.  Tradycyjny,  dziękczynny  wyjazd  do  Częstochowy  za  Nawiedzenie  kopii  Cudownego
Obrazu  Matki  Bożej  Częstochowskiej  organizujemy  30.09./poniedziałek/.  Wyjazd  o  5.00
rano.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

11. Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece Matki Bożej Częstochowskiej.
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 26 VIII – Matka Boża Częstochowska,
 27 VIII  – św. Monika (331-387),  matka i  orędowniczka nawrócenia  św.  Augustyna,  patronka

matek i wdów,
 28 VIII – św. Augustyn (354-430), biskup, Doktor Kościoła, filozof, chrześcijański pisarz, teolog

łaski, 
 29 VIII – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.


