XIX Niedziela Zwyła
2022.08.07
Liturgia w tygodniu.
- poniedziałek – św. Dominika
- wtorek – św. Teresy Benedykty od Krzyża – Patronki Europy
- środa – św. Wawrzyńca – diakona
- czwartek – św. Klary

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7 00, oraz po Mszach w Brzyściu i Rożniatach zmiana tajemnic różańcowych
2. We środę o godz. 1730 Msza św. z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.
3. Trwa Diecezjalna Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Tych, którzy nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce
zapraszamy do udziału w duchowym pielgrzymowaniu. Dzisiaj o godz. 1530 i w tygodniu przed Mszą św.
wieczorną (1700) będziemy odmawiać różaniec w łączności z pielgrzymami. Zapaszmy.
4. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza w piątek na Mszę św. i spotkanie formacyjne. Przed Mszą św.
o godz. 1700 Różaniec do Siedmiu Boleści NMP.
5. W sobotę 13 dzień miesiąca. Nabożeństwo Fatimskie w Rożniatach rozpoczniemy o godz. 19 00. Po Mszy
św. procesja – prosimy przynieść świece. Strażaków prosimy o zabezpieczenie trasy procesji.
6. W miniony poniedziałek do naszej parafii zawitała Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną
Górę. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., a następnie skorzystali z posiłku.
Dziękujemy za przekazane ciasta, wędliny i produkty do przygotowania posiłku. Cukierni Słodka „SłowiAnka” z Brzyścia dziękujemy za przekazane drożdżówki. Paniom dziękujemy za przygotowanie posiłku.
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny z Ostrówka.
Sprzątanie w sobotę o godz. 730. Dziękujemy.
8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela” „Gość Niedzielny” i „Mały
Gość Niedzielny”.
9. W następny poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie każdej Mszy
św. błogosławieństwo zbóż, ziół i owoców. Z wieńcami z poszczególnych miejscowości naszej parafii i gminy zapraszamy na Mszę św. o godz. 1130. W tym dniu gościć będziemy w naszej parafii ks. Karola Vianneja
Tanke z diecezji Yokadouma w Kamerunie, który będzie głosił kazania. Po Mszy św. będzie można ofiarą
wesprzeć kościół w Kamerunie.
10. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Borkach Nizińskich odpust. Suma odpustowa o godz. 1100. Zapraszamy.

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

Zapowiedź II
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.

