XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 VII 2020r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dniu dzisiejszym oddajemy cześć św. Annie. Odpust w Korzeniowie – suma o godz. 11.00
2. W następną niedzielę po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla niewiast. O Różaniec
przed sumą w przyszłą niedzielę prosimy różę p. Antoniego Cyrana. Przyszła niedziela jest
także pierwszą niedzielą miesiąca sierpnia - jest to miesiąc trzeźwości – podejmijmy na ten
czas odpowiednie postanowienie, aby własnym przykładem i modlitwą wspomagać tych,
którzy nie potrafią używać alkoholu, aby dostrzegli piękno życia trzeźwego.
3.W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. sierpnia Różaniec Fatimski o g. 18:30, a po nim
Msza Św. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy dzieci, młodzież
przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, członków Rycerstwa Niepokalanej
i róż różańcowych, aby wynagrodzić Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy swoje i innych.
Zachęcam do spowiedzi przed Msza św. poranną a zwłaszcza wieczorną.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia będziemy wspominać:
- we środę – św. Martę
- w piątek św. Ignacego z Loyoli
-w sobotę – św. Alfonsa Marię Liguoriego
6. W następną niedzielę można zyskać raz w roku odpust zwany odpustem Porcjunkuli. Aby
go zyskać trzeba być w stanie laski uświęcającej, nawiedzić w tym dniu jakikolwiek kościół,
przyjąć komunie św., odmówić Wyznanie wiary ( Wierzę w Boga Ojca) oraz pomodlić się w
intencjach Ojca św. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i wyzbyć się przywiązania do grzechu .
7. W tym tygodniu naszą świątynie sprzątali i złożyli ofiarę na kwiaty następujące osoby. W
poniedziałek byli to: Magdalena Golemo, Bernadetta Cyran, Ewa Leska, Karol Leski a w
sobotę: Zofia Cholewa, Natalia Cholewa, Celina Pięk. Na najbliższy tydzień prosimy po 3
rodziny na poniedziałek i sobotę na godz. 9.00.
8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym można spotkać
artykuł o zmarłym kilka dni temu kardynale Zenonie Grocholewskim, o św. Annie babci Pana
Jezusa i matce NMP, a także o Matce Bożej Kodeńskiej. W Niedzieli można przeczytać o
uzależnieniach jakie dotykają Polaków, o tym czym jest karta rodziny?, a także o świadectwach
wiary sportowców, które nas inspirują.
10.W niedzielę 26 VII o godz. 18.00 w Pustkowiu-Osiedlu spotkanie organizacyjne grupy 13
św. Dominika Pieszych Pielgrzymów na Jasną Górę.
11. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Stanisław Kurzeja . Dobry Jezu…

