
Ogłoszenia duszpasterskie 
XX  Niedziela Zwykła 18. VIII. 2019 r. 

 

1. 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.  
 
2. Dziś o godz. 17.30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W środę o godz. 18.00              

Nowenna i Msza św. do Matki Bożej Pocieszenia. W soboty w naszym sanktuarium od              

godziny 17.30 – 18.00 trwa cicha adoracja Najświętszego Sakramentu - serdecznie           

zapraszamy. Naszymi ofiarami do puszek wspieramy dziś archidiecezjalne uczelnie         
katolickie. 
 
3. Trwają zapisy na pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę z Ziemi Wieluńskiej. Do południa od               
10.00 do 11.00 po południu od 16.30 do 18.00. Na chustę, znaczek pielgrzymkowy,             
ubezpieczenie przy zapisie wpłacamy 25 zł. W środę 21 sierpnia o godz. 18.00. Mszy św.               
i spotkanie dla pielgrzymów pieszych i autokarowych. 
 
4. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych chcemy na tzw. Dzień Wieluński tj. 25                
sierpnia/ niedziela/ zorganizować dojazd autokarowy dla tych wszystkich, którzy         
pielgrzymowali na Jasną Górę, a teraz z różnych przyczyn nie mogą iść na nogach. Zapisy na                
wyjazd w miejscu zapisów na Pieszą Pielgrzymkę do 21 sierpnia włącznie. 
 
5. Już w najbliższy piątek 23 sierpnia, wyrusza na Jasną Górę 156. Piesza Pielgrzymka Ziemi               
Wieluńskiej. Bagaże składamy do godz. 5:15. O godz. 5:30 rozpoczniemy nasze           
pielgrzymowanie Eucharystią, po której wyruszymy na pielgrzymi szlak. Do udziału w           
Mszy św. zapraszamy rodziny pielgrzymów i pielgrzymów duchowych. Osoby        
odprowadzające pielgrzymkę prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do         
poleceń służb porządkowych 
 
6. W sobotę, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja             
głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Przez jego              
wstawiennictwo podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy prosić o wzrost i umocnienie           
Chrystusowego Kościoła na terenach misyjnych. 
 
7. Zachęcamy do lektury naszego tygodnika katolickiego „Niedziela”  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
● 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi. 
● 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko            

w Chrystusie. 
● 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi. 
● 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii,              

męczennik. 


