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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XVII IEDZIELA ZWYKŁA

1. Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy
pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy
mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem,
rozbitych, patologicznych, nie pojechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być dla
nas obojętny. Pamiętajmy też o ciężkim trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda
kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć:
Szczęść Boże!
2. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej,
którzy wakacyjnie wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza dzieci i młodzież. Niech po
dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do
pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
4. W czwartek, 1 sierpnia, mija 69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za
wolność Ojczyzny winni jesteśmy przynajmniej naszą modlitewną pamięć.
5. W pierwszy piątek miesiąca, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią
świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie parafialnego kościoła
i wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych
przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego. Dokładnie odpust ten
można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej
nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie
pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.
6. 1 sierpnia (czwartek) o godz. 19.00 wystawa ikon Małgorzaty Dawidiuk i Koncert Kameralny
Starck Compagnay. Msza św. o godz. 18.00.
7. 3 sierpnia (sobota) Koncert Muzyki Cerkiewnej o godz. 19.00 w kościele w Czarnej a 4 sierpnia
(niedziela) Koncert Muzyki Cerkiewnej w Polanie o godz. 19.00. Po koncercie zabawa
integracyjna na świetlicy wiejskiej z delegacją z parafii z Rosencheim. Wstęp wolny.
8. W niedzielę Odpust Parafialny o godz. 11.00 Msza św. po niej procesja wokół kościoła proszę
o przygotowanie baldachimu, feretronów, figur, obrazów do niesienia w czasie procesji.
9. We wtorek na godz. 17.00 zapraszam do pomocy w przygotowaniu nowego kościoła do
koncertów. Będzie potrzebna pomoc na świetlicy wiejskiej przy obiedzie odpustowym.
10. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Łysyganicz Dorocie i Caban
Iwonie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Maruszczak Beatę i Mikrut Józefę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 29 VII – Święta Marta, siostra Łazarza i Marii (wspomnienie obowiązkowe);
• 31 VII – Święty Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego
najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów (wspomnienie
obowiązkowe);
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Marta Wiercińska, Maria Tarnawska, Lena Wiercińska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
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