12 lipca 2020– XV Niedziela Zwykła – Rok A
Wprowadzenie do Mszy: W dzisiejszej Ewangelii Jezus porównuje Słowo Boże do ziarna. Ma ono wielką moc.
W maleńkim ziarnie jest ukryta siła życia. Nasze serca z kolei są
glebą dla ziarna Słowa Bożego. Dopiero wzajemna współpraca
Bożego Słowa, które jest zawsze dobre, pełne życia i mądrości
z glebą ludzkiego serca gwarantuje owoce i dobre plony. Zawsze
ilekroć słuchamy Liturgii Słowa Chrystus jako Boży Siewca
zasiewa ziarno Słowa Bożego w naszych sercach. Dzisiaj
postawmy sobie pytanie jaką jesteśmy glebą dla tego ziarna. Czy
te zasiewane ziarna zmieniają nasze życie na lepsze? Czy
prowadzą nas do nieba? Módlmy się dzisiaj za kleryków naszego
seminarium Duchownego w Tarnowie, aby byli świętymi i
gorliwymi kapłanami, i służyli Panu z radością.

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.
 JUTRO W PONIEDZIAŁEK 13 LIPCA KOLEJNE NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Msza Święta z
okolicznościowym kazaniem i procesją wokół Kościoła na wzór fatimski o godz. 18.00. Zapraszam do
wspólnej modlitwy wszystkich parafian i gości. Prośba by figurę Pani Fatimskiej tegoroczni bierzmowani,
czyli młodzież z klasy VIII.
 Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła 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.
 W liturgii Kościoła:
 W poniedziałek wspomnienie Świętych Andrzeja, Świerada i Benedykta, pustelników Patronów
Diecezji Tarnowskiej.
 W środę Św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła
 W czwartek wspomnienie NMP z Góry Karmel
 W Sobotę Św. Szymona z Lipnicy, kapłana
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w minioną sobotę solidnie
troszczyli się o czystość Kościoła i kwiaty do ołtarzy, a dziękuję: Pani
Aneta Dudek, Dorota Bojdo, Krystyna Baca i Tomasz Baca i ofiarę
170 zł na potrzeby Kościoła. Dziękuję również nowożeńcom Joannie
i Kamilowi Urbańskim oraz Małgorzacie i Piotrowi Duda. Niech
Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństw i ma w swojej
opiece. Do sprzątania w najbliższą sobotę prosimy: Pani Danuta
Sacha, Magdalena Mila, Bożena Sacha i Anna Jeleń

