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C. d. o przygotowaniach do ŚDM 

 Organizatorzy przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży podkreśla-

ją, że chcą, aby młodzież ze świata poznała świętych pochodzących z re-

gionu Ameryki Centralnej. „Jesteśmy Kościołem zbudowanym na krwi mę-

czenników” – mówił arcybiskup Panamy w rozmowie z KAI. Dodał też, że 

choć Kościół panamski wciąż czeka na „swoich” świętych, jednym z tych, 

którzy z pewnością będą towarzyszyli uczestnikom ŚDM będzie św. Marcin 

de Porres – którego rodzice byli Panamczykami. Wśród pozostałych prze-

wodników dla młodzieży zgromadzonej na ŚDM wymieniani są m.in. św. 

Róża z Limy, św. Jan Paweł II, bł. Oskar Romero, św. Jose Sanchez del 

Rio, bł. Maria Romero Meneses, św. Juan Diego i św. Jan Bosco – jeden z 

najbardziej czczonych świętych w Panamie. 

 W dzisiejszej gazetce krótkie informacje o części z nich. Cdn. 



 



♦ Dzisiaj zapraszam na Nieszpory o godz. 1630.  

♦ Rozpoczyna się miesiąc sierpień, który w Naszym Kościele jest 

miesiącem trzeźwości. Pamiętajmy w modlitwach o dotkniętych nało-

giem pijaństwa. Włączmy się w modlitwę całego Kościoła o trzeź-

wość. Swoje postanowienia można wpisać do parafialnej Księgi 

Trzeźwości (w zakrystii). 

♦ W czwartek 2 sierpnia wierni mogą uzyskać odpust Porcjunkuli, gdy 

nawiedzą kościół parafialny oraz odmówią: „Wierzę…” „Ojcze 

nasz…”, „Zdrowaś Maryjo…” i spełnią zwykłe warunki. 

♦ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota mie-

siąca. Zapraszam do Komunii Świętej wynagradzającej. Członków 

Bractwa Żywego Różańca zapraszam na Mszę św. w sobotę  

o godz. 700. 

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed Mszą św.  

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 Koloratka i powstańcza opaska. 

Dlaczego żołnierze III Rzeszy wyjątkowo ich nienawidzili?  

O udziale osób duchownych w powstaniu warszawskim. 

Ponadto w „Gościu …”: 

 25 lat konkordatu. 

 Jakie zmiany odczujemy, jeżeli założenia „polityki lekowej pań-

stwa„ zostaną zrealizowane? 

 Lipiec to czas wyprzedaży - czy faktycznie warto wtedy kupować? 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpaster-

skiej na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za dzisiejsze 

ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 30 lipca do 5 sierpnia 2018 r. 

30 VII 

Poniedziałek 
Wsp. św. Piotra Chryzo-

loga, bpa i dra 

g. 1800 - Za + Hilarię Potrzebę w 2 rocznicę śmierci 

31 VIII 

Wtorek 
Wsp. św. Ignacego  

Loyoli, prezbitera 

g. 1800 - Za ++ rodziców Łucję i Józefa Kurek w dniu urodzin 

 

1 VIII 

Środa 
Wsp św. Alfonsa 

Marii Liguoriego, 

bpa i doktora 

g. 700 

 

- Za ++ rodziców Alberta i Helenę oraz pokrewieństwo z obu stron 

2 VIII 

I Czwartek 
Wspomnienie 

św. Euzebiusza z Vercelli 

bpa, św. Piotra Juliana 

Eymarda, prezbitera 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa, o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

oraz za ++ kapłanów - od ofiarodawców  

3 VIII 
I Piątek 

 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za 

grzechy, z podziękowaniem za odebrane łaski oraz w intencjach eme-

rytów i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 

- W pewnej intencji 

4 VIII 

I Sobota 
Wsp. św. Jana Marii 

Vianney’a, prezbitera 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego za 

żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Andrzeja Koguta od koleżanek ze szkoły i znajomych  

z Pawłowa 

5 VIII 

NIEDZIELA 

 

18 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 1400 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian  

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą  

i zdrowie dla małżonków Gabrieli i Franciszka Marek z okazji 40 rocz-

nicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny Marek, Dzwonek 

oraz za roczne dziecko Bartosza Dzwonek                    Te Deum 

 Koncelebra 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi 

i Matki Boskiej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Reginy i Her-

berta Góreckich z okazji 50 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo 

Boże dla rodziny 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, 

opiekę i zdrowie dla Edwarda Cygana z okazji 90 rocznicy urodzin                                                             

                                                                                         Te Deum                         

Ślub rzymski: Mordyński Bartłomiej - Danielewska Alicja 

Nieszpory 

- Za + Henryka Glanc w 1 rocznicę śmierci 


