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Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś 

uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że 

moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej 

odpowiedział: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona". (Łk 10,38-42) 

 
 

 
 

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 soboty o godz. 

7.30 i 18.30. 

2. Od dzisiaj rozpoczynamy coroczną Akcję Święty Krzysztof – 1 grosz za szczęśliwie 

przejechany 1 kilometr, który przeznaczamy na środki transportu dla misjonarzy. Akcja 

potrwa do przyszłej niedzieli. Ofiary na ten cel można od dzisiaj wrzucać do skarbony pod 

chórem, pod figurą św. Antoniego z Padwy, natomiast w przyszłą niedzielę również do puszek 

przed kościołem. 

3. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja w najbliższy 

poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej. 

4. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od 

godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00. 

5. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 

0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

6. Dziękujemy za złożone ofiary, także te z okazji naszego parafialnego odpustu. 

7. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia uroczystości 

odpustowych ku czci NMP z Góry Karmel. Dziękujemy paniom, które posprzątały kościół. 

Dziękujemy chórowi, pocztom sztandarowym, służbie liturgicznej i Akcji Katolickiej. 

Dziękujemy Siostrom zakonnym, pani Dorocie, panu Markowi i wszystkim, którzy w 

jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu odpustowego poczęstunku naszego 

parafialnego święta. Bóg zapłać! 

8. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

9. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

10. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy 

śp. Alfonsa Gajdę. 


