OGŁOSZENIA
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
13 SIERPNIA
MSZE ŚW. W WAKACJE
W sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) porządek
w naszym kościele ulegnie zmianie:
W dni powszednie 700 i 1800 (spowiedź przed Mszą, od 1745)
W niedziele
700, 1000, 1200, 1900

Mszy

świętych

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
W najbliższy wtorek 15 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Dzień ten jest jednocześnie świętem Patronki naszej diecezji – Matki Bożej Zwycięskiej.
Porządek Mszy Świętych jest tego dnia jak w niedzielę, czyli: 700, 1000, 1200, 1900 W
czasie każdej Mszy Świętej odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kwiatów i ziół.
ZBIÓRKA NA REMONT

W przyszłą niedzielę, trzecią w miesiącu, Rada Parafialna będzie zbierała przed
kościołem fundusze na kontynuację remontu.
ZBIÓRKA NA POMOC W ODBUDOWIE KATEDRY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W ostatnią niedzielę miesiąca: 27 sierpnia odbędzie się diecezjalna zbiórka na pomoc w
odbudowie katedry w Gorzowie Wielkopolskim, która została trawiona pożarem 1 lipca
bieżącego roku. Ofiary będzie można złożyć do skarbony przy głównych drzwiach
kościoła.
PIELGRZYMKA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI DO LICHENIA
Honorowi dawcy krwi z Sulejówka zapraszają na pielgrzymkę do Lichenia, która
odbędzie się 9 września 2017 r. Szczegóły związane z pielgrzymką znajdują się na tablicy
ogłoszeń przed kościołem.
AKCJA CARITAS TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW
PZ Caritas zaprasza do włączenia się w akcję Tornister pełen uśmiechów. Do 20 sierpnia
2017 r. do zakrystii w naszej parafii możemy jeszcze przynosić różne przybory i artykuły
szkolne: bloki, zeszyty, kredki, farby i.t.p. Bardzo serdecznie zachęcamy do włączenia się
do akcji, która pomoże dzieciom radośnie rozpocząć rok szkolny.
ZAPOWIEDZI

Jacek Ludwiniak, kaw. z par. tut., Sylwia Kierlańczyk, panna z par. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Józefowie k. Otwocka
Piotr Wawrysiuk, kaw. z par. tut., Wiktoria Maksjan, panna z par. NSNMP w
Sokołowie Podlaskim
Tomasz Turek, kaw. z Warszawy., Emilia Kwiatkowska, panna z par. tut.
Artur Kwiatkowski, kaw. z par. tut., Małgorzata Kuchta, panna z par. tut.

