26 lipca 2020 – XVII Niedziela Zwykła – Rok A
Wprowadzenie do Mszy: Przypowieści Chrystusa zawarte w
dzisiejszej Ewangelii o skarbie ukrytym w roli i drogocennej perle
ukazują wartość Królestwa Bożego. Tym królestwem jest to wszystko
co Chrystus przyniósł na ziemię, czyli nasze zbawienie. I ten skarb,
czyli to co przyczynia się do naszego zbawienia trzeba odnaleźć, a
nawet wiele dla niego poświęcić. Postawmy sobie dziś pytanie: czy
wśród różnych skarbów, które zdobywamy na ziemi jest także troska
o skarby duchowe, od których zależy moje zbawienie. Te skarby to
modlitwa, sakramenty, niedzielna Eucharystia i uczynki miłosierne co
do duszy i ciała. Pamiętajmy o tym co powiedział Jezus: „gromadźcie
sobie takie skarby, których nie zżera rdza i nie niszczy mól”. Dzisiaj
niedziela Synodalna. Modlimy się o dobre i owocne przeżycie V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

7.00; 8.00;

9.00; 10.00; 11.00

Dzisiaj składamy ofiary do puszek wspierając
akcję Św. Krzysztof organizowaną co roku przez MIVA POLSKA,
stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu. Poprzez złożoną ofiarę
pomagamy misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu.
Przy tej okazji można zabrać obrazek ze Św. Krzysztofem i modlitwą kierowcy.
 Dzisiaj o godz. 11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII DZIECI Z KLASY III. Od jutra dzieci
pierwszokomunijne uczestniczą W BIAŁYM TYGODNIU codziennie o godz. 18.00
 Dnia 13 sierpnia w Ośrodku Zdrowia od godz. 14.00 w miejscowości Porąbka Uszewska, odbędzie się
kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Ośrodku
zdrowia.
 W przyszła niedzielę będą tylko trzy Msze Święte według porządku 8.00, 10.00 i o godz. 12.00. Po
Mszy o godz. 8.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 W liturgii Kościoła:
 W środę wspomnienie Św. Marty
 W piątek wspomnienie Św. Ignacego Loyoli, kapłana
 W Sobotę wspomnienie Św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
 Serdecznie Bóg zapłać Rodzicom dzieci I Komunijnych za
przygotowania Kościoła i otoczenia do Uroczystości I Komunii i
niedzieli. Pracy było sporo tym bardziej dziękuję. Niech Patronka
Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo i ma w swojej opiece. Do
sprzątania w najbliższą sobotę prosimy: Pani Maria Gajda, Krystyna
Bojdo, Halina Jeleń i Piotr Wojtczak.

