
 

    UROCZYSTOŚĆ  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 

   26.08.2018 

 

 

1. Dzisiaj, 26 sierpnia, przeżywamy w Polsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. Podczas każdej Mszy św. odnawiamy Jasnogórskie Śluby Narodu. 

Dzisiaj w naszym kościele nie ma Mszy św. o godz. 12:30. 

2. W liturgii Kościoła w poniedziałek przypada wspomnienie św. Moniki, matki św. 

Augustyna; we wtorek – św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła; w środę 
wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela. 

3. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w pierwszą sobotę miesiąca – różaniec i medytacja 

przed Najświętszym Sakramentem – bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

4. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną według 

dotychczasowych ustaleń. 
5. W sobotę, 1 września, przypada 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlimy się 

za tych, którzy zostali zamordowani w tamtym czasie oraz o pokój na świecie. W tym 

dniu – z woli Ojca Świętego Franciszka – obchodzimy także Światowy Dzień Modlitw o 

Ochronę Stworzenia. 

6. Nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży rozpocznie się 
w poniedziałek, 3 września. W tym dniu w naszym kościele: 

 o godz. 9:00 – Msza św. dla młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego oraz 
Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1, 

 o godz. 10:00 – Msza św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 82. 

7. Wspólnota Żywego Różańca serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Parafii pod 

wezwaniem św. Kazimierza w Gułtowach k / Kostrzyna Wlkp. we wtorek, 28 sierpnia 

br.; wyjazd sprzed Szkoły Podstawowej Nr 82 o godz. 7:30; powrót – ok. godz. 17:00. 

Proboszczem tamtejszej Parafii od 1 lipca br. jest ks. Marcin Jałoszyński, były wikariusz 

naszej Parafii i opiekun Wspólnoty Żywego Różańca. Zapisy u p. Barbary Barcikowskiej 

– w poniedziałek po wieczornej Mszy św. 

8. W przyszłą niedzielę, 2 września, oraz w kolejne niedziele – w naszym kościele 

będzie również Msza św. o godz. 12:30. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


