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1. We wtorek w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to
drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po
czerwcowej
uroczystości
jego
narodzenia
(24
VI).
Za
swoją
bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy,
a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a po
niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
3. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00.
4. W piątek przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, która
przyniosła potężne niszczycielskie żniwo. Wspomnijmy tego dnia
o wszystkich jej bohaterach i ofiarach. Módlmy się także o pokój na
świecie, a szczególnie o zakończenie walk we wszystkich wojennych
ogniskach.
5. W sobotę do południa księża odwiedzą chorych, a po Mszy św. wieczornej
Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
6. W sobotę o godzinie 14.00 na plebanii odbędzie się pierwsze powakacyjne
spotkanie scholii parafialnej. Na to spotkanie zapraszamy także wszystkie
chętne dzieci dysponujące dobrym głosem.
7. W piątek o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji
zmarłego Ks. Proboszcza Bronisława Szymuli w dniu Jego imienin
zamówiona przez Członkinie Żywego Różańca. Po Mszy św. udamy się do
grobu ks. Bronisława.
8. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji dzieci,
młodzieży, nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
9. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą
ciasto z którego dochód będzie przeznaczony na doposażenie świetlicy
środowiskowej.
10. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
do czwartku 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.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:

- Marcin Chomitowski zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Sojka zam. Tychy

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na Diecezjalne Dożynki - Lutomia
(Gmina Świdnica) - 3 IX
Umiłowani Diecezjanie, żniwa dobiegają końca. Rolnicy zebrali plony z pól. Ziemia
przygotowuje się do odpoczynku, człowiek zaś do podziękowania Panu Bogu za
otrzymaną dobroć i błogosławieństwo.
Święty Jan Paweł II podczas jednej z homilii skierowanej do rolników mówił
„Ziemia to poczucie, że jestem u siebie. To z niej wyrosły tradycje narodowe i
piękne zwyczaje. Zwyczaje, które na wsi w szczególny sposób są szanowane i
pielęgnowane. Jest to zasługą polskiego rolnika, który przez pokolenia kochał Boga
i ziemię, kochał pracę na wsi, chociaż jest ona bardzo trudna. Trwajcie drodzy w
tej postawie, dziękujcie Bogu za obfitość plonów i wszelkie dary, oddawajcie się
Opatrzności Bożej i uczcie tego wszystkiego młodych ludzi. Nie pozwólcie, aby w
swoim zabieganiu o dobrobyt, kiedykolwiek zapomnieli o wielkim majestacie Boga
dobrego, miłosiernego i ponad wszystko kochającego każdego człowieka.
Przekazujcie tradycje i uczcie postawy dziękczynienia
ostateczne słowo zawsze należy do Stwórcy.”
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tegoroczne dary ziemi, zapraszam Was na tegoroczne Dożynki Diecezjalne, które
dzięki życzliwości i gościnności Gminy Świdnica, odbędą się w niedzielę 3 września
br. w Lutomi. Podczas Mszy św. polowej sprawowanej o godz. 13.00 na placu
przed budynkiem miejscowej szkoły, będziemy prosić Boskiego Gospodarza o
błogosławieństwo dla Waszej pracy, o miłość do ziemi, która rodzi chleb i żywi
polskie rodziny. Podczas dziękczynienia zawierzymy także wszystkie nasze sprawy
i problemy Bożej Opatrzności. Z całego serca zapraszam rolników, hodowców,
pszczelarzy, ogrodników i działkowców oraz wszystkich korzystających z rolniczego
trudu. Przybądźcie z dziękczynnymi wieńcami i bochnami chleba, które będą
wyrazem uwielbienia Boga za Jego dary. Przywiezione przez Was wieńce wezmą
udział w późniejszym konkursie.
Niech nasze dożynkowe uroczystości staną się radosnym świadectwem wiary
polskiego rolnika, który darzy szacunkiem i wdzięcznością Boże dary zrodzone z
uprawianej ziemi. Wszystkim diecezjanom a zwłaszcza tym podejmującym na co
dzień trud pracy na roli, z serca błogosławię.
+ Ignacy Dec
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