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Tak mówi Pan: "Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,  
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. 

(Iz 56,1) 
 

 
 

 

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 sobotę o godz. 7.30 i 18.30.  

2. Dzisiaj przed kościołami w całej Polsce zbierane są ofiary pieniężne, które 
przez Caritas Polska zostaną przekazane na pomoc poszkodowanych w 
wyniku wybuchu w stolicy Libanu, Bejrucie. 

3. 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. 

4. Już dziś informujemy, że poświęcenie tornistrów, podręczników i przyborów 
szkolnych dla pierwszych klas szkoły podstawowej odbędzie się w niedzielę 6. 
września podczas Mszy św. o godz. 10.30. Wtedy także, rozdamy zgłoszenia dla 
dzieci, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Świętej oraz dla młodzieży 
z klasy VII, rozpoczynającej trzyletni okres przygotowania do bierzmowania. 

5. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed 

południem - od godz. 10.00 do 12.00. 

6. 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. 

7. Dziękujemy za złożone ofiary. 

8. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 

1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU 

RELIGIJNEGO”. 

9. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne. 

10. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

11. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym 

tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Gizę. 


