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XXI Niedziela zwykła - 23 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – święto św. Bartłomieja
 w Środę – uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
 w Czwartek – św. Moniki
 w Piątek – św. Augustyna
 w Sobotę – Św. Jana Chrzciciela
2. Za tydzień ostatnia niedziela sierpnia, po której rozpocznie się nowy rok szkolny. Z tej
racji w następną niedzielę Msza św. o godz. 13.00 w intencji dzieci oraz poświęcenie
przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.
3. W dzisiejszą niedzielę Caritas organizuje zbiórkę ofiar na przybory szkolne dla biednych
dzieci, pod hasłem „Tornister pełen uśmiechu”. Przy wyjściu z kościoła, przy stoliku z
gazetami stoi tornister, do którego można wrzucić ofiarę na wspomniany cel.
4. Przypominamy, że organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 11-12
września (piątek, Sobota). Głównym celem jest ogólnopolski zjazd Legionu Maryi w
Częstochowie jednak każdy może się przyłączyć do tej pięknej i zawsze dobrze
zorganizowanej pielgrzymki. Po drodze odwiedzimy sanktuarium na Świętym Krzyżu,
klasztor w św. Katarzynie oraz sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Są jeszcze 4 wolne
miejsca – Łączny koszt pielgrzymki 140 zł. Chętni mogą się zgłosić do pań przy stoliku
z gazetami.
5. Po raz kolejny dziękujemy paniom, które codziennie i troskliwie opiekują się kwiatami
zarówno w kościele, jak i przed kościołem.
6. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Na zakończenie
odmówmy wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła.
7. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

