07.08.2016
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W poniedziałek 15 sierpnia przezywamy wielką Uroczystość Wniebowzięcia NMP,

która poprzez całkowite oddanie swego życia w służbie Jezusowi otrzymała chwałę
nieba. Dla nas Polaków dzień ten jest podwójnie radosny, gdyż to Maryja
Wniebowzięta przyczyniła się do zwycięstwa na drodze ku wolności, określanego jako
Cud nad Wisłą. Tego dnia Msze Św. według porządku niedzielnego. Podczas
wszystkich Mszy Św. święcić będziemy zioła i kwiaty.
2. Za dwa tygodnie w niedzielę 21 sierpnia o godz. 15.00 pielgrzymujemy łodziami po

wodach Zalewu Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. Początek i zakończenie przy
przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego za internatem. Zachęćmy do udziału w
tej pielgrzymce naszych gości i znajomych.
3. W niedzielę 28 sierpnia przeżywać będziemy Odpust w Smukale z okazji Uroczystości

Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to jednocześnie Msza Święta dożynkowa
dziękczynna za zbiory z naszych pól, ogrodów i lasów. Msza Św. odpustowa o godz.
12.00.
4. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczone na cele inwestycyjne

parafii.
5. Jutro w poniedziałek 8 sierpnia o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie osób chętnych do

udziału w pielgrzymce parafialnej w dniach od 5 do 9 września. W programie m.in.:
zwiedzanie Krakowa, Łagiewniki, opactwo w Strzyżycach, Rabka, Pieniny, Frydman,
wyjazd na Słowację, Spisz i Orawa. Do udziału w pielgrzymce zachęcam. Szczegóły
podam jutro na spotkaniu.
6. Wzorem roku ubiegłego, kiedy odbyliśmy pielgrzymkę jednodniową do Gniezna, w

tym roku 17 września, tj. w sobotę udamy się na jednodniową pielgrzymkę do Górki
Klasztornej. Wyjazd spod kościoła o godz. 7.00. Po drodze zwiedzimy kościół w
Sadkach, skansen w Osieku, kościół w Krostkowie, gdzie proboszczem był Bł. Bp
Michał Kozal. W Górce Klasztornej, z uwagi na trwający Rok Miłosierdzia,
przejdziemy przez Bramę Miłosierdzia i w sanktuarium odprawimy Mszę Św.
Odwiedzimy również Łobżenicę , w której przewidziany jest obiad. Koszt pielgrzymki
100 zł. Zapisy w zakrystii. Zachęcam parafian i letników wraz z rodzinami.

