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Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył
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1. Rozpoczyna się sierpień, miesiąc, który w naszym kraju tradycyjnie jest miesiącem trzeźwości.
Zachęcamy wiernych do abstynencji w tym czasie, jako gestu solidarności z tymi, którzy
cierpią na skutek alkoholu. W naszych modlitwach pamiętajmy o osobach uzależnionych ich
rodzinach, które zostały rozbite i zmagają się z problemem alkoholowym. List episkopatu
dostępny na naszej stronie internetowej.
2. Dzisiaj przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które było rozpaczliwą
próba obrony naszej Ojczyzny przez zniewoleniem niemieckim i radzieckim. Pamiętajmy w
modlitwach o ofiarach tamtych dni, którzy walczyli za nas.
3. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest modlitwie za spowiedników. Niech nasza modlitwa
wyjedna nam u Boga świętych i gorliwych kapłanów posługujących nam w konfesjonale.
4. Z ubiegłotygodniowej zbiórki na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi w Europie
zebraliśmy 3703 zł. Pieniądze te zostały w całości przekazane do CARITAS.
5. We wtorek 2 sierpnia każdy wierzący może zyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli”.
Warunkiem otrzymania odpustu jest pobożne nawiedzenie kościoła, przyjęcie Komunii św.,
modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego oraz odmówienie modlitwy Ojcze Nasz i
Wierzę w Boga.
6. 4 sierpnia wspominamy św. Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Pamiętajmy w
modlitwach o zmarłym ks. proboszczu Zygmuncie Malińskim oraz o proboszczu seniorze i
naszym obecnym proboszczu.
7. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne z odpowiednimi modlitwami.
Pierwszy Czwartek z modlitwami za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne. Godzina Święta od. 19.00 do 20.00, w tym czasie okazja do Spowiedzi św.
Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze i
innych nieprawości po wieczornej Mszy św. Okazja do Spowiedzi św. od godz. 17.00. W
pierwszy piątek 6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. w tym dniu o
godz. 630, 730 i 1830. Zachęcamy wiernych do udziału.
Pierwsza Sobota z Mszą św. w intencjach fatimskich oraz nabożeństwem do i aktem
poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 7.30.
8. Zachęcamy do pogłębiania swojej duchowości poprzez prasę katolicką: Gość Niedzielny,
Niedziela, a dla dzieci Mały Gość Niedzielny.
9. Wszystkim Gościom i Parafianom przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy dobrego,
bezpiecznego i owocnego wypoczynku.

