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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić 
chlebem na życie wieczne. Tłum, dla którego rozmnożył chleb chciał obwołać 
Go królem, On jednak usunął się na górę. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii 
otwórzmy nasze serca, by nasz Pan faktycznie mógł w nich królować. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Zgodnie z zapowiedzią dziś po każdej Mszy Świętej odbędzie się 
poświęcenie pojazdów 2 i 4 kołowych. Ofiary składane przy wyjściu z kościoła  
i przy poświeceniu są przeznaczone na wsparcie dzieła pomocy poszkodowanym 
przez wichury i podtopienia. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek wspomnienie Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP – 
Dzień Wdzięczności Rodzicom, Dziadkom, Emerytom; tego dnia z racji na 26-ty 
dzień miesiąca podczas Mszy Świętej polecać będziemy za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II nasze Rodziny i intencje złożone do puszki czy podane 
w zakrystii; 
- w piątek w miesiącach wakacyjnych nie będzie wieczornych adoracji. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   7. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   8. Wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom, na czas wakacyjno-urlopowy, 
życzę radosnego i spokojnego odpoczynku. Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby zdrowia i tych, z których 
pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami  
i otacza nas Swoją opieką.


