Ogłoszenia

XX Niedziela Zwykła

17-25.08. 2019 r.
1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszejuroc
zystości odpustowej Wniebowzięcia NMP
: pocztom sztandarowym, chórowi „Cecylia”, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Nikoli sypiącej kwiaty i
Wam, drodzy parafianie. Niech Maryja wyprasza dla Was obfite łaski.
2. Dziś z racji 18-ego dnia miesiąca o godz. 18.00 odbędzie się krótka adoracja
Najświętszego Sakramentu przygotowująca do Projektu Kostka
. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież, aby objąć modlitwą to zbliżające się
wydarzenie.
3. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy
do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości. W sobotę święto św. Bartłomieja Apostoła.
4. Kolejne spotkanie z Matką Radosną w Zakrzewie już za tydzień. W sobotę 24 sierpnia
czuwanie modlitewne z Mszą św. od godz. 19.00, a w niedzielę o godz. 16.00 koncert. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół Gospel Rain. Szczegóły na plakatach i ulotkach.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 Msza św. w int. żyjących i zmarłych członków ADS.
6. Spotkanie organizacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży, która ukończyła III
klasę gimnazjum odbędzie się w
niedz
ielę 1 września po Mszy św. wieczornej o 18.30
. Dla młodzieży ze Śmiardowa spotkanie tego samego dnia o godz. 16.00 w Śmiardowie.
7. Koło Przyjaciół Radia Maryja w Złotowie zaprasza na spotkanie Rodziny Radia Maryja
w Toruniu podczas święta „Dziękczynienie w Rodzinie” w dniu 7 września
. Zgłoszenia pod numerami telefonów podanymi w gablocie (p. Roman 602 611 940;
p. Kazimierz 600 065 403).
8. Fundacja Solo Dios Basta (organizatorzy „Narodowej Pokuty” i „Różańca do Granic”)
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zapraszają w święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14
września do Włocławka na lotnisko Kruszyn na modlitwę
„Polska pod Krzyżem”
. Z naszej parafii organizujemy autokar. Informacje i zapisy u pani Bogumiły (nr telefonu podany
w gablocie: 534 938 220)
9. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli śp. Jerzy Nowicki, l. 67; Czesław Turaj, l. 88;
Zbigniew Jarecki, l. 61 (jego pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 13.00)
Wieczny
odpoczynek…

Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w
opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich
napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza,
nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą
trwajmy przy Ewangelii i Kościele. Życzymy wszystkim dobrego, niedzielnego
wypoczynku oraz potrzebnych łask na cały nadchodzący tydzień niech Was prowadzi
Boże błogosławieństwo.
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