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XXI Niedziela Zwykła –26.08.2018r.

1. Dzisiaj dożynki gminno - parafialne w Górnikach. O godz. 13.00 zbiórka delegacji
wieńcowych przy stadionie w Długim Kącie. Przejazd korowodu dożynkowego do Górnik. O
godz. 14.00 Msza św. w intencji rolników, następnie część obrzędowa dożynek. Organizatorzy
zapraszają.

2. W tym tygodniu 1.sobota miesiąca. Msze św. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. Adoracja
Eucharystyczna do godz. 21.00.

3. W sobotę, 01 września 79. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Módlmy się za poległych w
kampanii wrześniowej i pomordowanych podczas wojny. W tym dniu przypada również 35
rocznica święceń biskupich bp Seniora Jana Śrutwy. Módlmy się za pierwszego Pasterza
naszego lokalnego kościoła.

4. W przyszłą niedzielę, 02 września o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019, którego inauguracja w tym roku w
poniedziałek, 03 września. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, nauczycieli, pracowników
szkół i rodziców. Poświęcenie tornistrów dzieci klas I Szkół Podstawowych i spowiedź św. na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w tygodniu wychowania. Szczegóły podamy
w późniejszym terminie.

5. Od przyszłej niedzieli powraca przedwakacyjny porządek Mszy św.: godz. 7.00, 9.30,
11.00 – Msza św. rodzinna z homilią dla dzieci, 12.30 - suma i 18.00. W Stanisławowie o godz.
11.00.

6. W przyszłą niedzielę z racji 1.niedzieli miesiąca po sumie adoracja Eucharystyczna
połączona z modlitwą za zmarłych w miesiącu sierpniu.
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7. Mieszkańcom Borowiny dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła. Było 5 osób. Kolejka
przechodzi na mieszkańców Szopowego.

8. Zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”. W aktualnym numerze
m.in. Jan Paweł I – historia górala z Dolomitów, który został papieżem, Trzeba ufnie modlić się
o nowe powołania, czy Matka Boska AK.

9. Legion Maryi organizuje jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy, na którą zaprasza
wszystkich chętnych parafian. Wyjazd 07 września o godz. 23.00. Zapisy w zakrystii do
poniedziałku, 03 września. Koszt ok. 80 zł.

10. Policealna Szkoła Centrum Szkół Akademickich „Student” w Zamościu prowadzi nabór do
31 października do zaocznej szkoły dla Dorosłych. Szkoła zapewnia pracę w zawodzie Opiekun
medyczny w Polsce i w Niemczech. Szczegóły na plakacie.

11. Modlitwa.
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