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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2020
1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do
pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno świata
przemawia do nas sam Stwórca.
2. Serdecznie witamy wszystkich gości wypoczywających na terenie naszej parafii życzymy pięknej
pogody oraz radosnego i bezpiecznego odpoczynku. Zapraszamy do udziału w Eucharystii i w innych
nabożeństwach.
3. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o
pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych
dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie.
4. Jutro, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada
święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny
Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitwą obejmijmy wszystkim chorych i cierpiących oraz tych którzy
służą im pomocą.
5. Codziennie zapraszamy na modlitwę o ustanie epidemii przed Najświętszym Sakramentem o godz.
17.00.
6. Dziękujemy róży MB z Góry Karmel za przewodniczenie modlitwie różańcowej w minionym
tygodniu o godz. 17.00 w tym tygodniu modlitwę poprowadzi róża p.w. NMP Królowej Polski,
zelatorka – pani Zofia Falińska.
Intencje Apostolstwa Modlitwy na lipiec 2020:
Intencja ogólna:Za nasze rodziny, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz
rada.
7. Przypominamy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, na urlop weźmy ze sobą
różaniec, modlitewnik czy Pismo Święte. Nie zapominajmy o właściwym ubiorze podczas Mszy św.
8. Parafialny Zespół Caritasu zaprasza dzieci w środę do kawiarenki na warsztaty minecraft w godz.
od 11.00 – 12.30; dzieci w wieku od 8 – 15 lat, koszt całkowity 20 zł. dzieci płacą po 10zł. resztę
pokrywa parafia. Zapisy u pani Iwonki i u pani Asi.
Więcej informacji na plakacie.

9. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

10. Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia i Bożych łask.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
- 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, założyła instytut pod
nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
- 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z
Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem;
- 11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin
zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.
11. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb naszej parafianki: śp. Zuzanny Rynduch, l.80; zmarłą
Zuzannę, naszych bliskich zmarłych, zmarłych parafian i dobrodziejów polećmy Bożemu
miłosierdziu: „Dobry Jezu…”.

