Ogłoszenia duszpasterskie
XVII Niedziela Zwykła
30 lipca 2017
1. Od wtorku rozpoczyna się sierpień. W naszej Ojczyźnie to miesiąc, w którym
Kościół zachęca nas do trzeźwości i abstynencji.
2. W środę po wieczornej Mszy św. nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek, 3 sierpnia po Mszy św. o godz. 8:00 wyruszy 26-osobowa
Rowerowa Pielgrzymkowa na Jasną Górę. Pielgrzymi dotrą na Jasna Górę 5
sierpnia i wraz z wszystkimi pątnikami z naszej archidiecezji będą
uczestniczyli w złożeniu krzyża i wejściu do kaplicy Cudownego Obrazu. W
niedzielę Mszą św. na szczycie zakończy się pielgrzymka. W związku z tym w
dniu 6 sierpnia odbędzie się wyjazd autokarem po pątników z Rowerowej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Osoby chętne mogą zapisywać się w biurze
parafialnym. Koszt 50 zł. Wyjazd o godz. 5:00. O godz. 11:00 sprawowana
będzie Msza św. na wałach jasnogórskich.
4. Tradycyjnie 5 sierpnia w naszej parafii zatrzymują się pielgrzymi z diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej. Jak co roku nasza parafia przygotowuje obiad dla
jednej grupy pątników. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii i biurze
parafialnym. Za okazane pielgrzymom serce bardzo dziękujemy.
5. W I czwartek miesiąca modlimy się o powołania. Różaniec o godz. 16:30. W
sierpniu Wspólnota Żywego Różańca modli się o trzeźwość narodu i
poszanowanie życia każdego człowieka.
6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Od godz. 16:00 Adoracja
Najśw. Sakramentu, którą zakończymy o godz. 16:45 nabożeństwem ku czci
NSPJ. Spowiadać będziemy od godz. 16:00.
7. Nawiedzenie osób chorych i starszych z posługą sakramentalną odbędzie
się w piątek 4 sierpnia – chorzy, których nawiedza ks. Proboszcz i w sobotę
5 sierpnia –chorzy, których nawiedza ks. Wikariusz.
8. W sobotę, 5 sierpnia zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu
Sobót Miesiąca. Modlitwa ta łączy się z prośbą Maryi wyrażoną w
objawieniach fatimskich. Początek o godz. 7:30.
9. W kaplicy na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w niedzielę 6 sierpnia br. o godz.
17:00 odbędzie się doroczny odpust z modlitwami za zmarłych tam
spoczywających.
10. Tradycyjnie w sierpniu wystawiony zostanie kosz na przybory szkolne dla
dzieci z ubogich rodzin. Caritas ofiarowała 10 tornistrów, które pragniemy
wypełnić przyborami dla dzieci.

