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Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie 

widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, 

usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 

idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z 

Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na 

silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.  (Hbr 11, 1-2. 8-10) 
 

 

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. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej. 

3. W najbliższą sobotę obchodzimy Dzień Fatimski. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na 

Mszą św. o godz. 7.30 (rano) i później na nabożeństwo różańcowe, po którym przejdziemy ze 

świecami przejdziemy do figury Matki Boskiej Fatimskiej. 

4. Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00. 

Zachęcamy do częstej modlitwy różańcowej, a wszystkie osoby modlące się na różańcu - 

niezależnie od wieku - zapraszamy do dołączenia się do Wspólnoty Różańcowej. 

5. XXXIII Pielgrzymka Maksymiliańska rozpoczęcie się w niedzielę, 14 sierpnia o godz. 15.00, w 

parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, na dziedzińcu Domu Parafialnego, przy Pl. 

Piastowskim 5. 

6. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Parafialna Księga Abstynencji.  

Mogą się do niej wpisywać osoby dorosłe, które podjęły okresowe lub dożywotnie postanowienie 

niepicia alkoholu. Według nauki Kościoła, dzieci i młodzież zobowiązani są do całkowitej 

abstynencji, aż do osiągnięcia wieku dojrzałego. 

7. 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. 

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. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich 

Mszy św. przeznaczamy na dalsze remonty w obiektach parafialnych. Obecnie kończymy 

wyposażanie wyremontowanej sali Najświętszego Serca Pana Jezusa nad zakrystią. Został 

zamówiony stół dla ponad dwudziestu osób. Będzie to druga czynna sala parafialna. 

10. Na Miva Polska (Akcja Święty Krzysztof) zebraliśmy ponad 3600 zł. 

11. Ofiary na budowę studni głębinowej w Nyive w Togo można przekazywać konto: 

 

Fundacja Sięgnij NIEBA 
ul. Włodarzewska 67C/20 

02-384 Warszawa 
Tytuł przelewu: darowizna - studnia głębinowa w Togo 

Numer konta: 
65 1140 2004 0000 3502 7563 2596 

 

Liczy się każda złotówka! 

 

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

13. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. Bożemu Miłosierdziu polecajmy 

pielgrzymów, którzy zginęli w wypadku, do którego doszło w sobotę w Chorwacji w drodze do 

Medziugorie. 


