
5 lipca 2020 – XIV Niedziela Zwykła – Rok A 

Wprowadzenie do Mszy: Nasza obecność na niedzielnej Eucharystii  jest odpowiedzią na wezwanie, które 

Jezus kieruje do nas w dzisiejszej Ewangelii: „Przyjdźcie do 

Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja 

was pokrzepię”. Więc przychodzimy z naszymi troskami, 

przychodzimy z bólem, cierpieniem, naszą samotnością, 

przychodzimy, bo się źle mamy, gdyż sumienie nam wyrzuca 

grzechy, przychodzimy bo jesteśmy zmęczeni codziennością i 

utrudzeni. Przychodzimy, bo wiemy, że Jezus nas wysłucha, 

pochyli się nad naszą słabością, przebaczy, pocieszy i 

wzmocni. Tak więc w ciszy swoich serc wypowiedzmy to 

nasze utrudzenie i to wszystko co nas przyprowadziło na 

niedzielną Eucharystię i ufajmy, że Chrystus nas pokrzepi i 

wysłucha.  

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz.:   7.00; 8.00; 9.00; 

10.00; 11.00   

 Msze Święte w dni powszednie w Kościele w Łoniowej o godz. 6.30 rano i o godz. 18.00 wieczorem. W 

poniedziałek i wtorek nowenna do Ducha Świętego dla KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA Z KLASY VIII. W środę o godz. 18.00 w Kościele w Porąbce Uszewskiej, młodzież z 

klasy VIII przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk J. E. Ks. Bp Leszka Leszkiewicza. Młodzież z 

świadkami gromadzi się pół godziny wcześniej. Do poniedziałku kandydaci na karteczkach podają mi 

imię do Bierzmowania, imię i nazwisko świadka do Bierzmowania oraz parafię chrztu. 

 W liturgii Kościoła: 

 W poniedziałek wspomnienie bł. Matki Teresy Ledóchowskiej, która jest Patronką Misji Diecezji 

Tarnowskiej 

 W środę Św. Jana z Dukli, kapłana 

 W sobotę Święto Św. Benedykta, Patrona Europy 

 W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, które 

utrzymuje się wyłącznie z ofiar kapłanów i wiernych Diecezji Tarnowskiej. Ks. Rektor prosi o ofiarność 

na ten cel. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w minioną sobotę solidnie 

troszczyli się o czystość Kościoła i kwiaty do ołtarzy, a dziękuję: Pani 

Paulina Kapusta, Andrzej Mrzygłód, Anna Rylewicz i Zofia Jedynak 

i ofiarę 150 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafii 

wyprasza Boże błogosławieństw i ma w swojej opiece. Do sprzątania 

w najbliższą sobotę prosimy: Pani Aneta Dudek, Dorota Bojdo, 

Krystyna Baca i Tomasz Baca 

 

 

 


