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Wprowadzenie do Mszy: Tłumy nakarmione dzięki 

cudownemu rozmnożeniu pięciu chlebów i dwóch ryb znów będą 

łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód 

odczuwany przez ciało nie jest najgorszym z głodów. Również 

choroby i cierpienie fizyczne nie są największym nieszczęściem. 

Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej 

grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła 

życia. Ten głód duszy możemy zaspokoić w Eucharystii. Za radą 

Jezusa  troszczmy się nie tylko o ten pokarm, który ginie, ale i o 

ten, który będzie trwał i da nam życie wieczne. Zatem starajmy się 

w pełni uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, czyli przystępować 

do Komunii, bo ona osłabia w nas złe skłonności, daje siłę do dobra 

i jest zadatkiem nieśmiertelności.  

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:   8.00 zmiana Tajemnic Różańcowych; 10.00; 

12.00   

 W tym tygodniu i w przyszła niedzielę wracamy do porządku Mszy sprzed epidemii. W dni powszednie 

Msze rano o godz. 6.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę. Msze Święte wieczorem  o godz. 18.00 

w środę połączona z nowenną do Patronki Parafii, a w piątek z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 

Natomiast w przyszła niedzielę Msze Święte będą o godz. 8.00, 10.00 i po południu o godz. 16.00. 

 W niedzielę, ale dopiero 16 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 z udziałem Ks. Dziekana liturgiczne objęcie 

parafii przez Ks. mgra Bogdana Lebryka. Przekazanie administracyjne parafii wobec Ks. Dziekana i 

przedstawicieli Rady Parafialnej odbyło się 1 sierpnia tj. w ubiegła sobotę. Nowego Proboszcza polecajmy 

opiece Patronki Parafii w naszych codziennych modlitwach.  

 Od jutra rozpoczynam miesięczny urlop, do środy ( do przybycia nowego proboszcza) będzie mnie 

zastępował Ks. Tomasz. 

 Przeżywamy miesiąc sierpień, który jest miesiącem trzeźwości. Odpowiadając na apel Biskupów Polski 

uczyńmy wszystko aby cały sierpień był miesiącem trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Pamiętajmy w naszych 

modlitwach o tych, którzy mają problem z alkoholem. 

 W wtorek wspominamy w liturgii Św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów i proboszczów. Chciejmy 

w tym dniu pomodlić się za kapłanów a zwłaszcza byłych  proboszczów parafii Łoniowa. Natomiast w 

czwartek przypada Święto Przemienienia Pańskiego. W Farze sądeckiej tygodniowy odpust. 

 Wójt Gminy Dębno informuje, że dnia 3 sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Dębno zostaną 

uruchomione nowe linie komunikacji publicznej na trasie: Biadoliny Szlacheckie PKP – Niedźwiedza; 

Biadoliny Szlacheckie PKP – Jaworsko; Wola Dębińska – Jastew – Maszkienice – Wola Dębińska. 

Rozkłady jazdy busów, zostały umieszczone na przystankach zlokalizowanych wzdłuż trasy oraz na 

stronie Urzędu Gminy Dębno. 

 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. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w minioną sobotę troszczyli 

się o czystość Kościoła i kwiaty do ołtarza, a dziękuję: Pani Maria Gajda, 

Krystyna Bojdo, Halina Jeleń i Piotr Wojtczak i ofiarę na potrzeby 

parafii. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo i ma w 

swojej opiece. Do sprzątania w najbliższą sobotę prosimy: Pani Irena 

Marecik, Janina Musiał, Maria Drużkowska i Anna Grochola 

 

 

 

 


