Ogłoszenia

XIX Niedziela Zwykła

09.08-16.08.2020 r.

1.
Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Bóg zapłać za ofiary i
zrozumienie!

2.

Dziś o godz. 14.00 Msza św. w intencji Matek Żywego Różańca, później różaniec.

3.
W czwartek 13 sierpnia nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00 zakończone
Apelem Jasnogórskim.
Prosimy o zabranie ze sobą świec zabezpieczonych przed
kapaniem wosku.

4.
W sobotę 15 sierpnia będziemy przeżywaćuroczystość odpustową
Wniebowzięcia NMP
. PorządekMszy jak
w każdą niedzielę czyli bez Mszy o 12.30 i z Mszą o godz. 20.00, w Śmiardowie o 9.00, a w
Stawnicy o 11.00.
Suma odpustowa, połączona tradycyjnie z procesją wokół kościoła, zostanie odprawiona
o godz. 11.00
. W ramach przygotowania do naszych Parafialnych Misji św. kazania wygłosi Ksiądz Misjonarz
z naszej ekipy rekolekcyjno – misyjnej. Zapraszamy poczty sztandarowe, chór, dzieci sypiące
kwiaty, a szczególnie Was, drodzy parafianie, abyście swoją obecnością uświetnili tę
uroczystość. Po każdej Mszy św. będzie obrzęd błogosławienia ziół i kwiatów. W tę maryjną
uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać i dziękować za
„Cud nad Wisłą” z 1920 roku w jego setną rocznicę. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe
miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski
szczególnie w tym dniu losy naszej Ojczyzny.
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5.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o poszkodowanych w wyniku wybuchu w Libanie,
powierzajmy ich opiece Matki Najświętszej
.

6.
Jutro po wieczornej Mszy św. wystawienie NS i adoracja do godz. 20.00 w intencji
powołań. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Do nabycia jest nowy numer
Przewodnika katolickiego.

7.

Bardzo dziękujemy za modlitwy i ofiary składane na rzecz naszej parafii.

8.
Do wieczności odeszli: Irena Wójcik l. 95, Andrzej Nowosielski l. 47, Longina
Kołodziejek l. 58 Wojciech Wojciechowski l. 82.
Wieczny odpoczynek…

Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na
stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność
Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzajmy je Bożej Opatrzności przez ręce naszej
niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy
nasze myśli. Życzymy dobrego wypoczynku i wszelkich potrzebnych łask
w nadchodzącym tygodniu.

Niech Święta Rodzina umacnia Was w codzienności.

Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
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