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1. Dzisiaj:
po Mszach świętych poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na środki transportu dla misjonarzy.
wspominamy św. Joachima i Annę – rodziców Maryi – jest to dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom.
o godzinie 12:00 swoją Mszę świętą prymicyjną będzie sprawował ks. Piotr Baran. Na zakończenie Mszy błogosławieństwo prymicyjne dzieci i
dorosłych z odpustem zupełnym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – rano i wieczorem przed Mszą świętą. Wieczorowa Msza święta w intencjach polecanych przez
wstawiennictwo Matki Bożej.
3. W sobotę:
rozpoczynamy sierpień – miesiąc abstynencji. Zachęcamy do podjęcia modlitwy i abstynencji w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu.
z racji pierwszej soboty wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu o godzinie 6:00 i modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz po Mszy
świętej wieczorowej. Wieczorową adorację poprowadzą Rodziny Szensztackie. W Dębowicy Msza o godzinie 16:00.
o godzinie 10:00 przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu św. Rocha Uroczystość Pamięci Męczenników Sprawy Narodowej.
4. Za tydzień:
po Mszy o godzinie 16:00 katecheza dla rodziców i chrzestnych.
po Mszy świętej o godzinie 16:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorację poprowadzi Franciszkański Zakon Świeckich.
5. Komunikat Ks. Biskupa – PPP.
6. Odpowiadając na prośbę Księdza Biskupa będziemy się łączyć duchowo z pątnikami, gromadząc się w świątyni na wieczorowych nabożeństwach. W
związku z tym od 3 do 14 sierpnia Msze święte zamówione w naszej parafii w zwykłe dni na godzinę 18:00 będą przeniesione na godzinę 19:00.
Szczegółowy program modlitw pielgrzymkowych podamy za tydzień.
7. Można pobrać karty duchowego pielgrzyma i wypisać swoją intencję. Kartki z intencjami składamy w zakrystii – będą one przekazane księdzu
przewodnikowi i omadlane na trasie pielgrzymki a ostatniego dnia zostaną złożone przed Obrazem Matki Bożej.
8. Zachęcamy do nabywania i czytania Katolickiego Echa.
9. Młodej parze: Justynie Bajszczak i Markowi Hagowskiemu dziękujemy za ofiarę złożoną na kwiaty do dekoracji kościoła.
10. Składamy Bóg zapłać:
za bezimienną ofiarę na witraże – 50 zł.
strażakom z Nurzyny za przycięcie drzew przy posesji parafialnej
11. W minionym tygodniu Pan wezwał do wieczności śp. Teodozję Śledź i Mariannę Padarz. Módlmy się za zmarłego Jana – tatę ks. Biskupa Kazimierza
Gurdy oraz za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach. Wieczny odpoczynek…
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