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1. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
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do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy
pogrzebowej.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św.
Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do
Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do
Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.
Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św.
Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki
Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które
jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze św. o godzinie 9.00
i 18.00. Podczas Mszy św. odnowienie ślubów jasnogórskich.
W tym też dniu na Jasnej Górze odbędą się centralne uroczystości
z okazji 300 – lecia koronacji Matki Bożej Częstochowskiej.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie
wakacyjnym / do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku Mszy św.
porannych nie będzie. Kościół w tym okresie będzie otwarty
codziennie od godziny 9.00. Kancelaria parafialna w okresie wakacji
czynna będzie tylko w soboty w wyznaczonych godzinach.
W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy
św. wieczornej. W okresie wakacyjnym zachęcamy do spowiedzi
w dni powszednie przed Mszą św. z racji tego, że na parafii jest
zazwyczaj jeden kapłan.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Kornel Kobiałka zam. Stronie Śląskie
Ewa Migo za. Ratowice
- Marek Chmurzyński zam. Stronie Śląskie
Monika Sylwia Nawój zam. Nysa

Wszystkim wypoczywającym na wakacjach i urlopach
życzymy wspaniałej pogody, udanego wypoczynku
i przeżywania tego czasu z Panem Bogiem, pamiętając
o codziennej modlitwie, Mszy św. niedzielnej
i świątecznej i sakramentach św.

Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecia
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej
Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Matko i Królowo,
wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.
Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas
cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.
Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione życie stanie się
żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.
Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga
i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen

Apel Przewodniczącego KEP w związku z nawałnicami, jakie
nawiedziły Polskę
W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice
dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę
swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych
poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.Zwracam się z
apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic.
Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w

ramach akcji

organizowanej przez Caritas Polska.Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA
pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77
1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA. Bliższe informacje
dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www.
caritas.pl Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię,
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