
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 lipca 2022 r. 

1. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, jest to 

zarazem 78 rocznica Powstania Warszawskiego, pamiętajmy w naszych 

modlitwach o wszystkich, którzy z miłości do Ojczyzny byli gotowi oddać 

swoje życie. W czwartek św. Jana Marii Vianneya, w sobotę święto 

Przemienienia Pańskiego. Tego dnia msze św. będą o godz. 700, 900 i 1800.  

2. Miesiąc sierpień jest czasem pielgrzymek do sanktuariów. W piątek będziemy 

gościć w naszej parafii pielgrzymów wędrujących z Kaszub na Jasną Górę. 

Każdy kto chociaż raz wziął udział w takiej pielgrzymce wie jaki to jest trud. 

Wędrujemy z różnymi intencjami (w swoich, rodzin, parafii, Ojczyzny). Jak 

bywało w ubiegłych latach pielgrzymów, których będzie około 180, 

podejmujemy posiłkiem o godz. 1000. Ufam, że mogę liczyć na pomoc. 

3. Nasza diecezja od kwietnia 2023 r. do marca 2024 będzie przeżywała 

nawiedzenie Matki Bożej w kopii obrazu z Jasnej Góry. Z tej racji przed 

rozpoczęciem peregrynacji, w naszej parafii już od sierpnia, w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 900 będziemy przygotowywać się do 

godnego przyjęcia w naszej parafii. Mam nadzieję, że znajdziemy czas by 

wziąć udział w tej nowennie. 

4. W ostatnią niedzielę sierpnia na mszy św. o godz. 1200 będziemy dziękować 

Panu Bogu za tegoroczne plony. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 

podziękować Panu Bogu za zebranie plony i prosić o Boże błogosławieństwo.  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu (w kaplicy 

Miłosierdzia), w piątek adoracja i spowiedź od godz. 1700.  

6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę w dniach od 8-10 września do 

Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego. 

7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer Tygodnika Idziemy. 

8. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku         

śp. Mariana Kwaśnego. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia,  

a w Jego intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 



9. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii i gościom życzymy spokojnego  

i dobrego wypoczynku, a Boże błogosławieństwo niech czuwa nad Państwem 

w tym rozpoczynającym się tygodniu.  

 


