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XXI Niedziela zwykła - 21 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej
 w Środę – święto św. Bartłomieja
 w Czwartek – św. Ludwika, patrona III Zakonu św. Franciszka
 w Piątek – uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
 w Sobotę – św. Moniki
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 ramach przygotowań do nowego roku szkolnego i pomocy innym, Caritas organizuje
doroczną zbiórkę ofiar na przybory szkolne dla biednych dzieci, pod hasłem „Tornister
pełen uśmiechu”. Za tydzień będzie można złożyć ofiarę na ten cel.
4. Wyrażamy wielką wdzięczność paniom z Legionu Maryi i innym, które na Uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej uwiły bukiety z kwiatów i ziół oraz rozprowadzały je przed
kościołem, a zebrane ofiary przekazały na budowę kościoła. Dziękujemy także
wszystkim ofiarodawcom.
5. W miniony czwartek zmarł w klasztorze w Radecznicy +o. Karol Adamowicz, którego
część naszych parafian miała możliwość dobrze poznać, gdyż pracował w naszej parafii
i rozpoczynał budowę klasztoru w latach 1997-99. Przeżył 82 lata, a w zakonie 44.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek w klasztorze w Radecznicy o godz. 11.00.
Zachęcamy, aby kto tylko może, udał się na pogrzeb, a jeżeli pojedzie samochodem,
niech zabierze także swoich znajomych.
Polecajmy duszę ś.p. o. Karola Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.... (3 razy)
6. Na zakończenie odmówmy jeszcze modlitwę do św. Michała Archanioła.
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

