
WIADOMOŚCI  DUSZPASTERSKIE 

na XXI Niedzielę Zwykłą – 27.08.2017 r. 
Dzisiaj: 

- nowych wikariuszy i kapelana szpitala przedstawimy parafii podczas Mszy św. o godz. 1245,     

- Msza św. w intencji zamówionej przez członków Żywego Różańca o godz. 830, po Mszy św. 

spotkanie wszystkich członków Żywego Różańca w salce,    

- po Mszach św. PZ Caritas zbiera ofiary na pomoc potrzebującym,   

- po Mszy św. można nabyć „W świetle kolegiaty”, „Przewodnik katolicki” oraz „Gość 

Niedzielny”.  

W tym tygodniu: 

- przypada I piątek i I sobota miesiąca: 

* nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek po Mszy św. o godz. 800, Msza św. dla 

dzieci w piątek o godz. 1700, Msza św. dla młodzieży o godz. 1830, 

* spowiedź codziennie podczas Mszy św. o godz. 700 i 800 oraz od godz. 1800 do 1830,   

* osoby niedosłyszące w czwartek od g. 1545, dzieci z klas V o g. 1600, z klas VI o g. 1630,    

* w piątek spowiedź przez cały dzień, a dzieci z klas IV zapraszamy o godz. 1600, uczniów kl. 

VII i gimnazjum o godz. 1630, młodzież szkół średnich od godz. 1800,   

* Msza św. o Niep. Sercu NMP w sobotę o godz. 800, po Mszy św. nabożeństwo i różaniec, 

* odwiedziny chorych z Komunią św. w sobotę od godz. 900,  

- trwa odpust ku czci NMP Matki Pocieszenia w Górce Duchownej, wyjazd zapisanych na 

pielgrzymkę do Górki Duchownej w czwartek przy biurze parafialnym o godz. 845 oraz w 

Jarosławcu o godz. 900,  

- Msza Święta dziękczynna za tegoroczne żniwa i plony oraz w intencji rolników zostanie 

odprawiona w kolegiacie w sobotę o godz. 1345. Po niej nastąpi przemarsz do Parku Łazienki, 

gdzie sołectwa zaprezentują swoje wieńce dożynkowe, odbędą się koncerty i udostępnione 

zostaną liczne atrakcje. Na czas przemarszu nastąpi zamknięcie ulic: Limanowskiego, 

Daszyńskiego oraz Nekielska, a także ronda: Niezłomnych oraz Ofiar Katynia i Sybiru. W 

ciągu całego dnia będzie obowiązywał ruch jednostronny na ulicy Plantaża z wjazdem od  

ul. Wrzesińskiej przy cmentarzu. Zmiany w ruchu dotyczą także rowerzystów, 

- uroczystość koronacji Cudownego Wizerunku MB Literackiej w Buku będzie miała miejsce 

w niedzielę 10 września. Msza św. koronacyjna rozpocznie się na stadionie w Buku o  

godz. 1200. Na wyjazd autokarem można się zapisać po Mszy św. w zakrystii [10 PLN], 

- organizujemy pielgrzymkę do Świdnicy, Barda, Wambierzyc, Polanicy, Kudowy i Kłodzka 

w dniach od 29 września do 1 października; koszt ok. 280 PLN, zapisy w zakrystii,   

- Koło Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu na 

wspólną modlitwę w intencji rodzin i Ojczyzny. Wyjazd 7 września o godz. 1430 przy biurze 

parafialnym, koszt: 30 PLN. Zapisy w Biurze Koła Radia Maryja we wtorki od godz. 900 do 

1100 lub pod numerem telefonu: 509 961 931, 

- zainteresowanych pielgrzymką do Indii w lutym przyszłego roku zapraszamy po Mszy św. 

do zakrystii, pierwszej wpłaty na wyjazd należy dokonać do 30 sierpnia w biurze parafialnym.     

W przyszłą niedzielę: 

- Msza św. dożynkowa w intencji rolników z naszej parafii o godz. 1000, delegacje z 

wieńcami prosimy o ustawienie się przy wejściu do kościoła. 

Bardzo dziękujemy:  

- za ofiary na pomoc poszkodowanym podczas nawałnic [5038,60], 

- nowożeńcom za kwiaty do ołtarzy w naszym kościele, – Bóg zapłać! 

                                                                                                            ks. Janusz Śmigiel 

                                                                                             proboszcz 
 


