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Wzajemne poszukiwanie  

 Dzisiejsza przypowieść Jezusa przywołuje na myśl 

Pieśń nad pieśniami, w której oblubieniec i oblubienica szu-

kają się wzajemnie i z radością odnajdują. Bóg jest jak skarb, 

ukryty w mojej duszy, osobie, życiu. Aby Go zdobyć, potrze-

buję wybrać Go ponad wszystko inne. Także i ja jestem dla 

Boga jak drogocenna perła. On znalazł mnie i wydobył z głę-

biny grzechu, płacąc za mnie wszystkim, co miał, samym so-

bą, oddając za mnie życie na krzyżu. Być uczniem Jezusa to 

także wybierać między dobrem a złem. To wciąż uczyć się 

wszystkiego na nowo od Jezusa.  

 Jezu, Ty szukasz mnie jako swojej drogocennej perły. 

Ja szukam Ciebie jako skarbu mojego życia.  

  

   Ogłoszenia Parafialne  



1.Trwa czas wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy w 

tym czasie pracują. Pamiętajmy o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.  

2. Dziś po każdej Mszy św.—poświęcenie samochodów i pojazdów. Po Mszy św.  

o godz. 11 00 - będzie nabożeństwo do św. Charbela dla wszystkich chętnych na prośbę 

gości turystów którzy przybyli do naszej pięknej Polany.  

3.W Czwartek adoracja Najśw. Sakramentu po Mszy św. o godz. 19 00. Bądźmy w tych 

dniach wytężonej pracy blisko Jezusa. 

4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się 

ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas pierwszosobotniego nabożeństwa powierzymy 

Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. 

5. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za 

wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć. 

6. W przyszłą niedzielę zmiana Tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz.  800.  

7. W ubiegłą sobotę składka inwestycyjna wynosiła 2110 zł. Wszystkim ofiarodawcom skła-

dam podziękowanie, które wyrazimy w sposób szczególny w naszej modlitwie w ostatni 

dzień miesiąca.   

8. Tegoroczny odpust parafialny będzie 9 sierpnia—kazanie odpustowe wygłosi ks. Bog-

dan Nowak z Przemyśla.  

W tym tygodniu patronują nam: 

29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.  

31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teo-

log, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.  

1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, 

misjonarz i kaznodzieja, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów. 

  

    Intencje Mszy Świętych 

Niedziela -  26 lipiec -  O zdrowie i bł. Boże oraz o opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych 

dla Marii i Adama z okazji 35 rocznicy ślubu.    

 

Godz. 11.00 -  + Antoni Kania ( gr. )   
                                
Godz.     14 30 - Olchowiec  -  Dziękczynno —błagalna z prośbą o zdrowie i błogosławień-

stwo Boże dla Anny z okazji urodzin.      
 

1 sierpnia w sobotę o godz. 8 00– Za Ojczyznę i nasze rodziny   
 

      Pozostałe intencje są spoza parafii.  
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