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Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go 

zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne 

drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i 

drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz 

nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież 

jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie 

wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 

proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i 

zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy 

będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".  (Łk 13, 22-30) 
 

 

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. Od 1 września wracamy do całorocznego porządku Mszy św.: w niedziele godz.: 7.30, 

9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 17.30, w dni powszednie o 7.30 i 18.30. 

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

3. W piątek w liturgii obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. w naszym 

kościele o godz. 18.30. W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązują nas przepisy o 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

4. Szkoła Maryi, zaprasza w najbliższą sobotę, na Mszę św. i adorację Najświętszego 

Sakramentu. Początek o godz. 18.30. 

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

6. Poświęcenie tornistrów, podręczników i przyborów szkolnych dla pierwszych klas szkoły 

podstawowej odbędzie się w niedzielę 4 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. 

7. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza na powakacyjną prelekcję w 

poniedziałek 29 sierpnia, po wieczornej Mszy św. w sali parafialnej. Prelegentem będzie ks. 

Andrzej Marmurowicz, a tematem wykładu: Błogosławiona Paulina Jaricot - wzór 

świeckiej apostołki. 

8. 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. 

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

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

10. Dziękujemy za złożone ofiary.  

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

12. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

13. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. 


