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1. Dziękujemy  za  ofiary  składane  dzisiaj  na  spłatę  budowlanego  kredytu  oraz
ofiary złożone w ubiegłą niedzielę do puszek na środki transportu dla misjonarzy
w wysokości 863 zł.

2. Codziennie w dni powszednie godzinę przed wieczorną Mszą Świętą trwamy na 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do osobistej modlitwy.

3. W  tym  tygodniu  przypada  pierwsza  sobota  miesiąca.  Chorych  z  posługą
sakramentalną  odwiedzimy  od  godz.  8.30,  a  na  różaniec  wynagradzający
Niepokalanemu  Sercu  Maryi  prowadzony  przez  Róże  Żywego  Różańca
zapraszamy przed wieczorną Mszą Świętą.

4. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji kwiatowych ołtarza
oraz  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższą  sobotę
o godz. 8.30 prosimy parafian z ul. Rymanowska, domy od nr 20 do 32. 

5. Dla pogłębienia wiary i wiedzy religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

6. Zbliża  się  sierpień  –  miesiąc  ważnych wydarzeń historycznych.  W tym roku
setna  rocznica  „Cudu  nad  Wisłą”  czyli  zwycięskiej  bitwy  warszawskiej  i
powstrzymania  nawały  bolszewickiej  oraz  czterdziestolecie  porozumień
sierpniowych z 1980 r. Niech ten miesiąc będzie okazją do bardziej intensywnej
modlitwy  za  naszą  Ojczyznę  oraz  do  składania  Bogu  duchowych  ofiar,
zwłaszcza  daru  abstynencji  i  trzeźwości.  Zachęcamy  do  składania  deklaracji
trzeźwości.  Druki  z  przyrzeczeniem  abstynencji  wyłożone  są  na  stolikach  z
prasą.

7. Decyzją  ks.  biskupa  ordynariusza  Jana  Wątroby  w  naszej  parafii  nastąpiły
zmiany  personalne  wikariuszy.  Dziękujemy  za  trzyletnią  gorliwą  pracę
katechetyczno-duszpasterską ks.  Marcinowi Dunajowi,  który podejmuje studia
na  KUL.  Do  posługi  w  naszej  parafii  zostali  skierowani:  ks.  dr  Paweł
Romanowski,  który  przybywa  z  Parafii  Trójcy  Przenajświętszej  w  Głogowie
Małopolskim,  ks.  Nikodem  Rybczyk  po  studiach  na  KUL,  oraz ks.  Damian
Ziemba  z  Parafii  Podwyższenia  Krzyża  Św.  w Rzeszowie,  który  pełni  także
posługę egzorcysty w naszej diecezji. Żegnamy ks. Marcina i witamy nowych
kapłanów. Wszystkim życzymy wielu łask Bożych i Światła Ducha Świętego na
nowych  placówkach.  Szczęść  Boże!  Zmiany  wchodzą  w  życie  z  dniem
22 sierpnia br. 

8. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi. 


