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1. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę
chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na
drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie
przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.
2. Jutro będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w czwartek
święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
3. W sierpniu wielu katolików bierze udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną
Górę i do innych sanktuariów. W codziennej modlitwie będziemy duchowo łączyć
się z pielgrzymami, którzy zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej
Matki Maryi.
4. Za tydzień, w niedzielę 12 sierpnia parafia nasza obchodzić będzie swój doroczny
odpust ku czci Świętego Wawrzyńca. Sumie odpustowej, zakończonej procesją
Eucharystyczną, która zostanie odprawiona o godz. 12:00 przewodniczyć będzie
Wikariusz Biskupi Ksiądz Prałat Marian Szczepiński. W procesji, która odbędzie się na
zakończenie odpustowej Eucharystii wezmą udział: krzyż, chorągwie i przedmioty kultu
noszone zwykle w procesji. Zapraszam dziewczynki pierwszokomunijne, i nie tylko, do
sypania kwiatków (spotkanie dla nich w środę o godz.16:30). Jest to święto naszej
wspólnoty parafialnej, dlatego też zapraszam do licznego uczestnictwa w tej
uroczystej Mszy Świętej.
Bardzo liczę na włączenie się, Was Drodzy Parafianie, w przygotowanie tej
Uroczystości.
Okazja do spowiedzi świętej, z racji odpustu, będzie w sobotę od godz. 09:00 do
10:00.
5. W nadchodzącym tygodniu patronują nam również:
§ 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu
Kaznodziejskiego – dominikanów,
§ 9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942),
nawrócona filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz,
patronka Europy,
§ 10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich,
męczennik,
§ 11 VIII – św. Klara (1193-1253), Włoszka, naśladowczyni św. Franciszka z
Asyżu, założycielka zakonu klarysek.
6. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
Kamila Rosadzińska, zam. Mąkowarsko,

Łukasz Lesiński, zam. Jeleńcz,
(zap.2),
Karolina Bednarek, zam. Mąkowarsko,
Łukasz Kensik, zam. Tuchola,
(zap.2).
7. Opiece Matki Bożej polecam solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się
tygodnia.

