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Ogłoszenia Duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykła
1. W dniu dzisiejszym przypada III niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone zostaną
na budowę naszej Świątyni. Bóg zapłać za składane przez Was ofiary.
2. W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
 20 sierpnia – poniedziałek, Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;
 21 sierpnia – wtorek, Wspomnienie św. Piusa X, papieża;
 22 sierpnia – środa, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej;
 24 sierpnia – piątek, Święto św. Bartłomieja, apostoła.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach składanych
do puszki.
4. Za tydzień przypada IV niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone zostaną na budowę
naszej Świątyni. Bóg zapłać za składane przez Was ofiary.
5. Zachęcamy młodzież naszej parafii do uczestnictwa w jubileuszowym 25 Spotkaniu
Młodych w Legnickim Polu. Tegoroczne hasło spotkania zawiera się w słowie „Przyjdź”.
Spotkanie będzie w całości poświęcone Duchowi Świętemu. Wydarzenie rozpoczyna się
w najbliższy czwartek 23 sierpnia i potrwa do niedzieli. Wyjazd autokarowy z Parafii św.
Wojciecha. Zapraszamy.
6. Jest już księga intencji mszalnych na rok 2019. Można zamawiać i rezerwować intencje na
przyszły rok. Można również rezerwować Msze św. Gregoriańskie.
7. Jak co roku, pragniemy przyłączyć się do akcji Caritasu pt. „Tornister pełen uśmiechów”.
Po prawej stronie ołtarza przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej, można do kosza składać
przybory szkolne (plecaki, piórniki, kredki, pióra, długopisy, zeszyty, nożyczki, plastelinę,
klej), które przekażemy dzieciom z rodzin uboższych z naszej parafii. W imieniu
obdarowanych wyrażamy wdzięczność za hojność i otwarte serce.
8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela i „Gość
Niedzielny”.
9. Serdecznie dziękujemy mieszkankom ulicy Powstańców Wielkopolskich, domy od
numeru 1 do 22, które licznie odpowiedziały na naszą prośbę i pomogły posprzątać kaplicę.
Dziękujemy również osobom, które stale nam pomagają w porządkach. W najbliższą sobotę,
po porannej Mszy św. do posprzątania kaplicy zapraszamy mieszkańców ulicy Powstańców
Wielkopolskich, domy od numeru 23 do ostatnich numerów i mieszkańców ulicy
Lipowej
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