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XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Należymy do Kościoła – powszechnej rodziny zbawionych. Kościół 
najpełniej objawia się, gdy zgromadzeni na Eucharystii jednym sercem wyznają 
wiarę i uwielbiają Boga. Nasze dzisiejsze zgromadzenie wokół Chrystusa niech 
uświadomi nam łączność ze wszystkimi ludźmi na całej ziemi, którzy podobnie 
jak my składają Ofiarę i chwalą Boga. 
   2. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w sobotę wspomnienie NMP Królowej. 
   3. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać 
do domu wodę święconą. 
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.   
   5. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla 
mieszkańców Bejrutu. We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły 
wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji 
materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach,  
a skala zniszczeń – porażająca. 150 ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle wzrasta), 
ponad 5 tys. rannych i szkody materialne opiewające na miliardy dolarów. 
Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia 
materialnego. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, 
również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób 
konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości. Zwracam się więc z gorącym 
apelem, aby niedziela 16 sierpnia stała się Dniem solidarności z mieszkańcami 
Bejrutu. Proszę, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami  
w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych odbyła się zbiórkę środków 
finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na 
rzecz poszkodowanych. Za każdą ofiarę i modlitwę – Bóg zapłać. 
  6. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę regeneracji sił 
fizycznych i duchowych. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim 
ofiarodawcom, którzy swoje ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki 
„Na potrzeby Kościoła”.  Dziękuję za odpowiedzialność i troskę o element 
materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach 
o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu 
w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych,  
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za 
nami i otacza nas Swoją opieką.  
   7. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej 
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła.


