XVIII Niedziela Zwyła
2022.07.31
Liturgia w tygodniu.
- poniedziałek – św. Alfonsa Marii Liguoriego
- czwartek – św. Jana Marii Vianneya
- sobota – Święto Przemienienia Pańskiego

1. Jutro zawita do naszej parafii Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę. Około godz.
930 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. dla pielgrzymów. Zapraszamy wszystkich do wspólnej
modlitwy. Po Mszy św. zorganizujemy poczęstunek dla pielgrzymów. Prosimy bardzo o pomoc w organizacji
poczęstunku.
Jutro nie będzie Mszy św. o godz. 1730.
2. We środę o godz. 1730 Msza św. z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
We czwartek wyrusza Diecezjalna Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Tych, którzy nie mogą wziąć udziału
w pielgrzymce zapraszamy do udziału w duchowym pielgrzymowaniu. W dniach od 4 do 12, w czasie
trwania pielgrzymki codziennie przed Mszą św. wieczorną (1700) będziemy odmawiać różaniec, a po Mszy
św. w łączności z pielgrzymami śpiewać będziemy Apel Jasnogórski. Zapaszmy do duchowego pielgrzymowania.
W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w Gawłuszowicach od godz. 16 00. Spowiedź w Brzyściu i Rożniatach
od godz. 1815. Po zakończonej spowiedzi Msza św.
W sobotę z Komunią św. odwiedzimy chorych w domach. Rozpoczęcie o godz. 9 00.
W sobotę od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Rodziną Radia Maryja,
Legiony Maryi. Serdecznie zapraszamy.
Również w sobotę po Mszy św. katecheza przed chrztem. Zapraszamy rodziców, którzy w najbliższym
czasie chcą ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii oraz tych, którzy są naszymi parafianami i planują być
rodzicami chrzestnymi w naszej parafii i poza parafią. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 17 30.
Zapraszamy.
4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny z Ostrówka.
Sprzątanie w sobotę o godz. 730. Dziękujemy.
5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela” „Gość Niedzielny” i „Mały
Gość Niedzielny”.
6. „Chrystus naszą Paschą” to hasło 40. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która będzie w
dniach 17 do 25 sierpnia. Zapisy na spotkaniu organizacyjnym w przyszłą niedziele po Mszy św. o godz.
1800 W Parafii Ducha Świętego w Mielcu. Zapraszamy.
7. W niedzielę 24 lipca, w czasie poświęcenia pojazdów prowadzono zbiórkę ofiar na działanie Kościelnej
organizacji MIVA POLSKA, która kupuje środki transportu dla misjonarzy. Zebrane ofiary w kwocie 2885 zł
przesłano na konto organizacji. Bóg zapłać.
Ogłoszenie Gminy. W dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. można składać w Urzędzie Gminy w Gawłuszowicach wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej za okres od 1 lutego do 31 lipca 2022. Wnioski należy składać w pokoju
nr 6.

Zapowiedzi przedślubne
Sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć następujące osoby.

Zapowiedź I
Kamil Łukasz Kawa z par. Trzemesna diec. tarnowska
z Wiktorią Kurowską z Brzyścia
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, występujących pomiędzy tymi osobami zobowiązany
jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

W minionym tygodniu zmarła z naszej wspólnoty parafialnej:
+ Katarzyna Łyczak z Gawłuszowic. Pogrzeb we wtorek o godz. 1500.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

