XIX Niedziela Zwykła
Dnia 07.08.2022 r. rok „C”

1. Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu zostaje zawieszona na czas wakacyjny.
2. Liturgia tygodnia wspomina: poniedziałek – św. Dominika;
wtorek – św. Teresy
Benedykty od Krzyża modlimy się za nasze rodziny; środa – św. Wawrzyńca; czwartek
– św. Klara; piątek – św. Maksymiliana Marii Kolbego; sobota – dzień fatimski: godz.:
20.00 różaniec, godz.: 21.00 Msza św.
3. Zapraszam w tygodniu na wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem świętych:
• Za wstawiennictwem św. Ojca Pio w poniedziałki,
• Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II we wtorki,
• Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy,
• Modlitwa do Miłosierdzia Bożego w czwartki.
• Za wstawiennictwem Patrona Parafii św. bp Sebastiana Pelczara w piątki.
4. Trwają prace wykończeniowe w górnym kościele: techniką grafitto wykonane zostały postaci
dwóch Ewangelistów, aktualnie trwają prace na ścianie głównej – postać Chrystusa
Wstępującego do nieba otoczonego przez męczenników z II wojny światowej oraz kilku
świętych.. Od jutra rozpoczynamy prace związane z podwieszanym sufitem, będą montowane
żyrandole. Zostały zamówione dwie gotyckie lampy, które umieszczone zostaną przy schodach
– koszt 16 000 zł.
5. Obrazki pamiątkowe z Pierwszej Komunii Świętej można odbierać w Zakrystii.
6. Intencje mszalne przyjmujemy w Zakrystii lub Biurze Parafialnym.
7. Dziękuję za przygotowanie Kościoła do Niedzielnej Eucharystii oraz za nocną Adorację
Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca.
8. Jest: „Gość Niedzielny” za 8 zł.
9. Podczas wakacji okazja do skorzystania ze spowiedzi św. w tygodniu przed wieczorną Msza
św., a w Niedzielę podczas Mszy św.
10. W dniach 27-28 .08 organizujemy z naszej parafii pielgrzymkę do św. Lipki. W programie
m.in. nawiedzenie Krosna i Pieniężna. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. W poniedziałek 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze święte
w naszym kościele o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 oraz 18:00. O godz. 15:00 zostanie
odprawiona msza święta przy figurze M.B. Jeziornej (ul. Kazimierza Małkowskiego
(https://goo.gl/maps/d92u5dKC5ZPzhHYn8)
UWAGA!!! NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W NASZYM KOŚCIELE O GODZ. 16:00!
Na mszach świętych odbędzie się poświęcenie plonów ziemi, ziół i kwiatów.
Zapowiedzi przedślubne:
Kacper Iwanicki i Małgorzata Andrulewicz
Paweł Richert i Agnieszka Starosta

