
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XXI niedziela zwykła – 23 sierpnia 2015 r.  
 

1. Msze św. w tym tygodniu jeszcze według porządku wakacyjnego: 

a/ w dni powszednie oprócz środy o g. 8,00 i 19,00 

b / w środę – 26 sierpnia Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej : 

o g. 8,00, 9,30, 11,00, 17,00 i 19,00  

      c  / w przyszłą niedzielę jeszcze o g. 8,00, 9,30, 11,00, 12,30 i 19,00 
  

2. Biuro parafialne czynne we wtorek od 16 do 18, w czwartek i sobotę od 10 do 12.   

 

3. We wtorek 25 sierpnia o g. 8:00  Msza św. wotywna o św. Janie Pawle II i nabożeństwo. 
 

4. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w intencji próśb i podziękowań. 

 

5. W środę, tj. 26 sierpnia, nasze myśli i serca kierujemy w stronę częstochowskiego 

sanktuarium. Na Jasnej Górze króluje Ta, która tyle razy chroniła Polskę  

od nieszczęść. Zawierzmy w tym dniu Bogu jeszcze raz naszą Ojczyznę i całe nasze 

życie. Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:40, zapraszamy.  
 

6. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu.  
 

7. W tym tygodniu w liturgii wspominamy w poniedziałek św. Bartłomieja Ap, w czwartek 

św. Monikę,  w piątek jej syna świętego Augustyna a w sobotę czcimy męczeństwo  

św. Jana Chrzciciela.  

 

8. Tegoroczne Archidiecezjalne dziękczynienie za żniwa i zbiory, obchodzone jako 

„Dożynki archidiecezjalno – samorządowe”, odbędzie się  w Buku w przyszłą niedzielę. 

Mszy św. o g. 13,00 przewodniczyć będzie Ks. Abp Metropolita. 

 

9. Zachęcamy do zakupu Przewodnika Katolickiego, w którym jest wiele ciekawych 

artykułów. 

 

10. Dobiega końca czas wakacyjnego odpoczynku. Pierwszego września rozpoczniemy 

nowy rok szkolny i katechetyczny. Dołóżmy starań, aby nowy rok pracy rozpocząć  

w stanie łaski uświęcającej, z postanowieniem systematycznego udziału w niedzielnej 

Mszy świętej oraz odmawiania codziennej modlitwy. 
 

       

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu:  
 

+ Pelagia Murcha, ul. Promyk, l. 88 

+ Tadeusz Bąkowski, ul. Bułgarska, l. 91 
 

 
 

 


