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- Troszcząc się o sprawy ziemskie nie możemy zapominać o tym, co najważniejsze. Troska
o zbawienie swoje i innych jest prawdziwą mądrością - również w tych sprawach ziemskich
.

- W liturgii Kościoła w poniedziałek wspominamy św. Alfonsa Marię Liguoriego; w czwartek
św. Jana Marię Vianneya; a w sobotę obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego.
- W dni powszednie zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu o godz. 17:30.
Tylko w czasie adoracji możemy skorzystać ze spowiedzi.
- W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy do sanktuarium św. Józefa na modlitwę w
intencji rodzin i ochrony życia. Początek o godz. 17:00.
- W pierwszy piątek spowiedź przed mszami świętymi i od godz. 17:30. Msza święta w
intencji uzdrowienia o godz. 19:30.
- W sobotę zapraszamy na mszę świętą o godz. 7:00 i nabożeństwo wynagradzające
wszelkie zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi.
- Pamiętajmy o sierpniowych postanowieniach trzeźwościowych i abstynenckich
ofiarowanych w intencji Ojczyzny.
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- Rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży prosimy o przeprowadzenie z dziećmi w tym
tygodniu rozmowy na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia od gier
komputerowych i internetu oraz tego wszystkiego, co może zaburzyć ich rozwój duchowy i
fizyczny. Poradniki dla rodziców o dzieciach i młodzieży w wirtualnej sieci wyłożone są z tyłu
kościoła.
- Zachęcamy do czytania Opiekuna, Gościa Niedzielnego i innych czasopism katolickich.
- Fundacja Abba Pater zaprasza w dniach 5–7 sierpnia na 11 FESTIWAL ABBA PATER –
„Ojciec wszystkich nas”. Szczegóły na
stronie fundacji .
- Bóg zapłać za złożone przed tygodniem na tacę ofiary na pokrycie kosztów remontu
naszej świątyni. Dziękujemy za ofiary indywidualne składane w kopertach i wpłacane na konto
parafii. Foldery z
numerem konta wyłożone są na stoliku pod chórem.
Malowanie kościoła planujemy we wrześniu. Dziękujemy również za ofiary złożone na misje.
Dzisiejsza taca przeznaczona jest na kształcenie naszych kleryków, a z przyszłej niedzieli na
potrzeby diecezji.
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