
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

21.08.2022 

1. Msze święte w sierpniu: 

            a) w niedzielę 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 20.00, 

            b) w tygodniu 8.15 i 18.00 – w tygodniu pół godziny przed każdą mszą św. okazja do 

spowiedzi świętej. 

2. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękuję Akcji Katolickiej za 

rozprowadzanie ziół i kwiatów w uroczystość MB Wniebowziętej. 

3. Biuro cmentarne nieczynne w sierpniu. 

4. W Poniedziałek 22 sierpnia w święto MB Królowej zgromadzimy się w Górce Duchownej 

o godz. 17.00 aby u stóp obrazu MB Pocieszenia złożyć nasze osobiste modlitwy. O godz. 

18.00 będziemy modlić się ze wszystkimi pielgrzymami podczas Mszy Świętej.  Do Górki 

każdy udaje się własnym środkiem transportu. 

5. We wtorek Nowenna do św. Antoniego o 17.40 w kaplicy adoracji. 

6. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.30 w kościele. 

7. Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą niedzielę  miesiąca od 

11.30 do 12.00. 

8.W tym tygodniu czcimy: 

   a/ W poniedziałek Matkę Bożą Królową 

   b/ W środę św. Bartłomieja Apostoła 

   c/ W piątek Uroczystość MB Częstochowskiej – nie ma w tym dniu postu. Ks. Paweł 

zaprasza na odpust o Krosna.  

   D/  W sobotę św. Monikę. 

8. Po przerwie wakacyjnej chcemy na nowo wrócić do obowiązków związanym z codziennym 

funkcjonowaniem i kontynuacją rozpoczętych działań. Czeka nas trochę pracy. Chcemy 

uporządkować teren przy kościele, trawa, krzewy, oczyszczenie rynien itd. Jest też sporo pracy 



na cmentarzu związanej z porządkowaniem terenu po wymianie płotu (porządkowanie gruzu, 

koszenie, krzewy, chaszcze itd). Dlatego w dniach 1-3 września planujemy akcję 

przykościelnych porządków. Czwartek i piątek w godzinach 15.00-19.00, a w sobotę 11.00-

16.00. Na zakończenie w sobotę będzie ognisko. Kochani prosimy Was o pomoc i 

zaangażowanie. Kto chciałby nas wesprzeć w tych pracach może przyjść w dogodnym dla 

siebie czasie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. 

Zmarli: 

 śp. Zbigniew Kowalewski l.64 z ul. Wawrzyniaka; 

śp. Kazimiera Bartkowiak l. 87 z ul. Reymonta; 

śp. Jolanta Stachowiak, l.63 z ul Cisowej, pogrzeb we wtorek o godz. 10,00.  

Dobry Jezu a nasz …. 

 


