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Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede 

wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą 

Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. 

Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, 

abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw 

grzechowi.  (Hbr 12, 1-4) 

 

Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca. Naszą wdzięczną modlitwą otaczamy 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 soboty o godz. 7.30 i 

18.30. 

2. Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w dzisiaj 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. 

3. XXXIII Pielgrzymka Maksymiliańska rozpoczęcie się dzisiaj o godz. 15.00, w parafii pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, na dziedzińcu Domu Parafialnego, przy Pl. Piastowskim 5. 

4. W poniedziałek w liturgii obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. 

odprawiamy według porządku niedzielnego. 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 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. 

6. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od wtorku do piątku przed południem od godz. 10.00 

do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00. 

7. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

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

8. Dziękujemy za złożone ofiary.  

9. 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! Do tej pory zebrano 96 % potrzebnych środków. Fundacja Sięgnij Nieba 

zebrane pieniądze w najbliższych dniach przekaże do Togo w Afryce, na wykonanie studni 

głębinowej w Nyivé, gdzie na misjach pracuje Siostra Aldona Wysocka SSpS. 

 

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

11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

12. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał z 

tego świata śp. Waldemara Sowijaka, śp. Mariannę Stawluk i śp. Janusza Adamczyka. 


