
 

 

 

 

Przedsmakiem Uczty w Niebieskim Jeruzalem jest Ofiara Eucharystyczna,  
w której uczestniczymy. Nich nasza wspólna modlitwa podczas tej Mszy Świętej 

będzie wspólnym dziękczynieniem Panu Bogu za Ofiarę Jezusa, która 
przyniosła całej ludzkości zbawienie. 

 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic żywego różańca po Mszy o godz.. 8.00. W miesiącu 

sierpniu modlimy się „Za dotkniętych kryzysem gospodarczym małych i średnich przedsiębiorców”. 

2. W poniedziałek 8 sierpnia zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.00 za polecanych w Wypominkach 

Rocznych. 

3. W środę zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu a w czwartek na Nowennę do 

Maryi Wspomożycielki Wiernych po Mszy o 17.00. 

4. W najbliższych tygodniach - jak co roku - będziemy gościć Pielgrzymów podążających na Jasną Górę. 

Wspierajmy modlitwą  tych, którzy z różnych stron Polski  wyruszyli na pielgrzymie szlaki a jeśli będzie 

potrzeba to również gościnnością z noclegiem. 

5. Przypominamy, że w niedzielę 28 sierpnia podczas Mszy Św. o godz. 15.00 - będziemy dziękować Panu 

Bogu za  tegoroczne plony. Jak co roku prosimy Sołtysów oraz Parafian z poszczególnych wsi  

o przygotowanie do poświęcenia wieńców dożynkowych.  

6. Cmentarz jest poświęconym miejscem spoczynku naszych zmarłych. Bardzo prosimy Parafian i wszystkich 

nawiedzających nasz Cmentarz Parafialny, aby śmieci wyrzucać do koszy a nie obok koszy. Miejmy też 

moralną i cywilną odwagę zareagować i zwrócić uwagę osobom - zwłaszcza spoza parafii - które w ten 

sposób profanują św. miejsce spoczynku zmarłych. 

7. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:  

 

 - w poniedziałek 8 sierpnia – Święty Dominik, prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego; 

 - we wtorek 9 sierpnia – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica,  

     patronka Europy, filozof; 

 - w środę 10 sierpnia – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik;  

 - w czwartek 11 sierpnia – św. Klara, dziewica, wzorem św. Franciszka żyła w ubóstwie, założycielka  

            klarysek;.  

  

8. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika „Niedziela”. 
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