
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

11 lipca 2021 

 

1. W okresie wakacyjnych urlopów i odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by od Boga 

czerpać siłę i przyjmować łaski. Pamiętajmy o chrześcijańskim obowiązku uczczenia Pana 

Boga przez uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej.  

 

2. Dziś przeżywamy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez 

ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto 

państwowe, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów dokonywanych na 

obywatelach II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny 

światowej. Módlmy się za tych, którzy ponieśli śmierć, o dar przebaczenia oraz o to, żeby już 

nigdy nie doszło do tak straszliwej zbrodni.  

 

3. Rada Parafialna przyjmuje dzisiaj ofiary na cele remontowe. Do odnowienia zostało 

przekazane popiersie ks. Józefa Stabrawy, którego 79 rocznica śmierci przypada tego roku. W 

przygotowaniu są projekty oświetlenia dolnego parkingu. Zostało także zamówione drewno 

na pokrycie dachu organistówki. Dziękujemy za ofiarność Parafian, która pozwala na postępy 

prac.  

 

4. We wtorek, 13 lipca, nabożeństwo fatimskie. O godz. 20:00 zgromadzimy się na różańcu, 

który zakończymy apelem maryjnym. Przynosimy ze sobą świece z osłonkami.  

 

5. W środę nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W czwartek – całodzienna 

Adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie wakacyjnych wycieczek często dostrzegamy 

tych, dla których jest to czas wytężonej pracy na roli. Módlmy się o pomyślną pogodę oraz  

o to, aby Bóg szczególnie błogosławił ich pracy. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym 

Franciszku hospitalizowanym w Szpitalu Gemelli w Rzymie.  

 

6.  Zapraszamy na letnie warsztaty Akademii Pro Life, w obronie życia człowieka, w dniach 

3-7 sierpnia w Domus Mater, w Krakowie. Szczegóły na plakacie.    

 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli +Władysława 

Franczak i +Józef Chrustek. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 12 lipca – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, we wtorek 13 lipca – święci 

pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, w czwartek 15 lipca – św. Bonawentura, w piątek 16 

lipca – Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel. 

 
Wszystkim Parafianom i gościom przebywającym na urlopach w naszej Parafii życzymy 

obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.  

Dobrej i błogosławionej niedzieli. 
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