OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś XVII niedziela zwykła. Obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i
Osób Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka.
2. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Kryptę Katedry.
3. Dzisiaj po każdej Mszy świętej będziemy święcić pojazdy znajdujące się
wokół kościoła.
4. Nieszpory niedzielne o godzinie 16.30
5. Obchody liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA.
- wtorek - Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP.
- czwartek - Wspomnienie. świętego Szarbela Makhlufa, prezb.
- piątek - Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

- niedziela - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – Mały Odpust ku czci św. ANNY.
W piątek o godzinie 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia
Bożego.
W piątek czuwanie modlitewne o godz.19.30
W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Odpust ku czci św. Anny.
Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w
kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z
serca Bóg zapłać!
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”,
„Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego.
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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiejsze czytania: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza:
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich
uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił
do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu:
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie
mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się!
Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja
wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o
chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też
gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą.

Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.07.2022
8.00 Za ++ męża Edmunda Troszka, Władysława Polak, rodziców
Martę i Pawła Troszka.
10.30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i
s. Dulcissimy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o
dalsze błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Adama Polak z
okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego oraz całej rodziny.
16.30 Nieszpory niedzielne.
17.00 Za ++ Józefa i Łucję Botorek, rodziców z obu stron,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK, 25.07.2022 - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA.
7.00 Za ++ Marię i Franciszka Jendrzejczyk, pokrewieństwo, dusze w
czyśćcu cierpiące.
17.00 Do Opatrzności Bożej i pełnię darów Ducha Świętego w intencji
księdza proboszcza Bogdana Reka od ofiarodawców.

WTOREK, 26.07.2022 - Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP.
7.00 Za + Eugeniusza Niestrój od rocznika 1953r.
17.00 Za ++ brata Jacka Gawliczek w rocznicę śmierci, ojca Janusza,
dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA, 27.07.2022
7.00 Za ++ Mieczysława i Czesławę Sikora, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Józefa Kura, dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK, 28.07.2022 - Wspomnienie. świętego Szarbela Makhlufa, prezb.
7.00 Za ++ Tadeusza Lizak – od rodziny.
17.00 Za ++ Andrzeja Ploszka, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK, 29.07.2022 - Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza.
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Fiołka, syna Helmuta,
synową Gertrudę, dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.00 Za ++ braci Jana i Kazimierza, siostrę Gemmę, córkę Teresę dusze
w czyśćcu cierpiące.
19.30 Czuwanie modlitewne.

SOBOTA, 30.07.2022
7.00
12.00
14.00
16.00
17.00

Za ++ Władysława i Anielę Kozickich – od Lucyny Kozickiej – Groń
z rodziną.
Ślub: Dominika Nowicka – Rafał Porwolik
Ślub: Natalia Syrnik - Andreas Rumpel
Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
Za ++ Ewalda Myśliwiec, rodziców Zofię i Karola, siostrę Urszulę,
szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.07.2022 – Mały Odpust ku czci św. ANNY.
8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Patrycji i
Dominika Konieczny
10.30 Suma odpustowa
W intencji parafian.
16.30 Nieszpory niedzielne.
17.00 Za ++ rodziców Teresę i Henryka Gawliczek, dziadków z obu stron,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

