XIX Niedziela Zwykła
09.08.2020

Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego Słowu. (Ps 130,5)
Wdzięczną modlitwą ogarnijmy dzisiaj wszystkich dobroczyńców naszej parafii.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wakacyjny porządek Mszy św. w naszym kościele: w niedziele godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i o 17.30, w
dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, natomiast w najbliższą sobotę o godz.
8.00, 10.00, 12.00 i 17.30.
2. Nabożeństwo Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.00.
3. W czwartek przypada 13. sierpnia. Zapraszamy na kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie

połączone ze Mszą św. i procesją ze świecami do figury Matki Bożej. Początek o godz. 18.00 w
kościele.
4. W sobotę w liturgii obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o godz. 8.00,
10.00, 12.00 i 17.30. Zgodnie z chrześcijańską tradycją po każdej Mszy św. święcimy zioła i owoce.
5. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Parafialna Księga Abstynencji. Mogą się do niej
wpisywać tylko osoby dorosłe, które podjęły okresowe lub dożywotnie postanowienie niepicia
alkoholu, gdyż według nauki Kościoła, wszystkie dzieci i cała młodzież są zobowiązani do
całkowitej abstynencji aż do osiągnięcia wieku dojrzałego.
6. W 100-tną rocznicę Cudu nad Wisłą zapraszamy do modlitwy o Cud nad Brdą. Mężczyzn
podczas procesji w ciszy z Najświętszym Sakramentem z Kościoła Ojców Jezuitów przy Placu
Kościeleckich 15. sierpnia o godz. 20.00 oraz podczas procesji kobiet z Kościoła Ojców
Kapucynów także 15. sierpnia o godz. 20.00. Obie procesje spotkają się na Starym Rynku,
odśpiewają Bogurodzicę i razem udadzą się na nabożeństwo do Katedry. Na procesje
zabieramy maseczki.
7. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem - od godz.
10.00 do 12.00.
8. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza na pielgrzymkę sanktuarium Matki Bożej w
Gietrzwałdzie. Odbędzie się ona 29. sierpnia. Wyjazd z siedziby Eurotim o godz. 5.30. W
programie przewidziane są m.in.: Droga Krzyżowa, Msza Święta i konferencja. Zgłoszenia
przyjmują Wisława i Bogdan Szydłowscy, tel. 603 520 173.
9. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przed kościołami w całej Polsce zbierane będą ofiary
pieniężne, które przez Caritas Polska zostaną przekazane na pomoc poszkodowanych w
wyniku wybuchu w stolicy Libanu, Bejrucie.
10. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010
0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
11. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
12. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego. W dzisiejszym dodatku diecezjalnym
możemy przeczytać obszerny artykuł i zobaczyć dołączone do niego piękne zdjęcia z kościoła we
Wysokiej skąd pochodzi Ks. Kanonik Jerzy Ptach, a posługę kapłańską pełnili tam Ks. Kanonik
Kazimierz Drapała i Ks. Ireneusz Staniszewski.
13. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy
śp. Danutę Kucharską.

