
 
OGŁOSZENIA NA 17 NIEDZIELĘ ZWYKLĄ  28.07.2019 
W tym tygodniu czcimy : 
• w poniedziałek -  Świętą Martę, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych, 
• w środę – Święty Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny  teolog, założyciel jezuitów; 
• w czwartek – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup  jeden z największych  pisarzy chrześcijańskich, 
założyciel zgromadzenia ojców redemptorystów. 
W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca, pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, 
a w piątek - pierwszy piątek miesiąca, wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy na Msze 
św. o godz. 6.30  i 18.00 wieczorem.    Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek po południu od godz. 
17.00.  Pierwsza sobota miesiąca – to dzień poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy członków  Wspólnoty Żywego 
Różańca i pragnących dołączyć do Różańca na Mszę św. w sobotę na 6,30. W przyszłą niedziele na mszę  
wieczorną o godz. 18,00 na wymianę tajemnic różańcowych. 
Dziś wyruszyła  Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. 
Codziennie do 12 sierpnia po mszy sw., wieczornej o 18,00 duchowo włączymy się w pielgrzymowanie i 
odśpiewamy Apel Jasnogórski.    
    Po każdej Mszy św. można obejrzeć wystawę o bł. ks. Jerzym Popiełuszko, w księgarni można nabyć książkę ze 

wspomnieniami ks. Jerzego. Reedycję słynnego wydania emigracyjnego z Paryża z 1985 r." a także książkę o 
problemie prześladowań chrześcijan autorstwa ks. Waldemara Cisło 
W księgarni można zakupić uchwyt do flagi, który można zamontować do balkonu i do ściany. Cena 10zł i 20 zł  
oraz flagę narodową i  drzewce. Prosimy aby jak najwięcej flag wisiało na uczczenia  Zwycięstwa w Bitwie 
Warszawskiej  w dniu w którym obchodzi swoje święto Wojsko Polskie a także w dniu 1 września na 80 rocznice II 
wojny światowej 
Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika „Gość Niedzielny”. I innej prasy katolickiej i społecznej. 
Zapraszamy na pielgrzymkę do Matki Bożej z Gietrzwałdu. Chcemy wynagrodzić  profanacje Jej osoby przez 
różnych tęczowych pseudo artystów Wyjazd 10 sierpnia godz. 10,00 powrót wieczorem po apalu jasnogórskim 
Koszt 50 zł,  zapisy w księgarni. Kontakt na plakacie. 
     We wtorek rozpoczęliśmy wizje lokalną naszych obiektów parafialnych  ze specjalistami, celem sporządzenia 
audytu energetycznego dla rozpoczęcia starań o fundusze na termomodernizacje naszych obiektów.  Serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary na tacę, a także na konto parafialne. Bóg zapłać. 

Obecnym na mszy św. parafianom, sympatykom i gościom, dziękujemy za wspólną modlitwę, a obchodzącym w tym 

tygodniu swoje urodziny, imieniny czy inne osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego 

błogosławieństwa na każdy dzień. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego  i 
radosnego czasu odpoczynku. 

 A teraz boże błogosławieństwo niech nas umocni w codziennych dziełach miłości, dzięki którym świat staje się 
lepszy. 
Dziś kwesta na Misje Katolickie   

 

 

 

                                 

 


