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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 W Poniedziałek wspomnienie św. Dominika
 We Wtorek - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), współpatronki
Europy
 W Środę - święto św. Wawrzyńca
 W Czwartek - święto św. Klary z Asyżu
 W Sobotę przypada święto Matki Bożej Kalwaryjskiej. Jest to zarazem patronalne święto
działającego przy naszej świątyni Legionu Maryi. Zapraszamy szczególnie na Mszę św.
wieczorną, po której z racji 13-tego dnia miesiąca odprawimy nabożeństwo fatimskie z
różańcem i procesją maryjną do jednej z przydrożnych kaplic.
2. Składamy serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w dniu wczorajszym pomagali przy pracach
wokół kościoła i w kościele. Przyszło 6 mężczyzn i 20 kobiet. Dziękujemy za tak ochoczą
współpracę i poświęcony czas dla spraw Bożych.
3. Jak w każdą 1 niedzielę miesiąca pragniemy szerzej poinformować o stanie budowy
kościoła. Cieszy nas, że za kilka dni ukończona zostanie granitowa posadzka.
Równocześnie prowadzimy prace w zakrystii, gdzie w ostatnim miesiącu wylano
brakującą część betonowej podłogi i wstawiono troje drzwi. Mamy nadzieję, że w
najbliższym miesiącu będzie możliwe wykonanie tam także posadzki. Dziękujemy Wam
za wszelkie ofiary i informujemy, że w całym minionym miesiącu lipcu na budowę
kościoła wpłynęło (ze składek na tacę, ofiar w kopertach i poprzez przelewy bankowe)
łącznie 26 750 zł. Dziękujemy wam za tak pozytywny odzew na naszą prośbę miesiąc
temu. Wasze ofiary dołożone do dotacji Zakonu pozwolą na wypłacenie ponad 300 tyś. zł.
za posadzkę. Brakuje nam jeszcze na zakup terakoty do zakrystii. Planować musimy także
w najbliższym czasie trzy bardzo ważne prace konieczne przed odbiorem i poświęceniem
kościoła tj: drzwi wejściowe, barierkę na balkonach i kanalizację burzową placu przed
kościołem. Rozpoczęliśmy już przygotowania projektowe i ofertowe. Was zaś prosimy o
modlitwy w tej intencji i w miarę możliwości o ofiary.
4. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są jeszcze kartki z informacją o zmianie porządku Mszy
św. niedzielnych. Zachęcamy także do czytania prasy katolickiej.
5. Przez cały miesiąc sierpień zachęcamy do podejmowania dobrowolnej abstynencji od
napojów alkoholowych, aby swoim wyrzeczeniem uprosić u Boga łaskę silnej woli i
nawrócenia dla osób uzależnionych. O to będziemy się modlić także w dzisiejszej adoracji
6. Po Mszy św. o godz. 9 zmiana tajemnic różańcowych.

Wszystkim solenizantom, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje imieniny, urodziny
lub inne rocznice składamy serdeczne życzenia: wszelkiej pomyślności i obfitego
błogosławieństwa.
Teraz pomódlmy się wspólnie o duchowy rozwój naszej parafii i błogosławieństwo w
budowie kościoła. Dobry Panie …

