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OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

XXI Niedziela Zwykła

25 sierpnia 2019 r.
1. Dziś ostatnia niedziela wakacji. Witamy wszystkich
przybywających do naszej Parafii. Zapraszamy do naszej
świątyni na Msze św. od poniedziałku do soboty na
godz.18.00, w sobotę Msza św. z niedzieli. Od przyszłej
niedzieli następuje zmiana porządku Mszy św. W niedzielę
Msze św. będą sprawowane o godz. 8.30, 10.30, oraz 17.00.
Wyjeżdżającym życzymy szczęśliwych powrotów do
domów i zapraszamy ponownie do naszego kościoła.
2. Ks. Proboszcz bardzo serdecznie dziękuje za pomoc ks.
Zdzisławowi Pławeckiemu, za wygłoszone Słowo i wszelką
życzliwość.
3. Jutro Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Msza św. o godz. 18.00.
4. Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego i
szkolnego odbędzie się w poniedziałek 2 września o o
godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy uczniów z rodzicami,
opiekunami, nauczycieli oraz pozostałych pracowników
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szkoły.
5. Wspomnienia liturgiczne:
-

wtorek – wspomnienie św. Moniki

-

środa – wspomnienie św. Augustyna

czwartek – wspomnienie męczeństwa św. Jana
Chrzciciela
-

6. Zakończyły się koncerty organowe, bardzo dziękuję
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Gminnemu Ośrodkowi
Kultury, osobom z naszej wspólnoty parafialnej
zaangażowanym przy organizacji koncertów, a nade
wszystko uczestnikom koncertów.
7. W dalszym ciągu ks. Proboszcz poleca Waszej
ofiarności podjęte prace remontowe i konserwatorskie.
Koszt całościowy prac opiewa na 287 tys. zł, z czego
połowę kosztów Parafia musi pokryć z własnych środków.
Taca budowlana z ostatniej niedzieli wyniosła 4 300,00 zł.
8. W nawie bocznej naszego kościoła można nabyć
książki, pocztówki, informatory, a także magnesy z naszym
kościołem oraz czasopismo bieżące Gość Niedzielny.
9. Przy wyjściu z kościoła zbierane są ofiary do puszek na
misje.
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia pod opieką
Najświętszego Serca Pana Jezusa
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