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1. Dziś – 21. niedziela w ciągu roku. Nasza obecność w świątyni świadczy o tym, że pragniemy służyć
Bogu i na zawsze pozostać przy Chrystusie, który ma słowa życia wiecznego i za umiłowany przez
siebie Kościół wydał samego siebie, przez co pouczył nas, jaka powinna być miłość małżonków.
2. Siedemdziesiąt sześć lat temu został podpisany wrogi Polsce pakt Ribbentrop–Mołotow. Parlament
Europejski postanowił, aby w dniu 23 sierpnia obchodzono co roku Europejski Dzień Pamięci Ofiar
Reżimów Totalitarnych. Z tej okazji modliliśmy się dziś za ofiary nazizmu i komunizmu oraz
o zachowanie ludzkości przed nowymi zagrożeniami ze strony reżimów totalitarnych.
3. Jutro będziemy obchodzić święto św. Bartłomieja Apostoła, nazywanego także Natanaelem.
Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry.

4. W środę 26 sierpnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Msze św. w naszym kościele zostaną odprawione o godz. 8.00 i 18.30. W Naramowicach
odpust parafialny; suma odpustowa o godz.19.00. Tradycyjna piesza pielgrzymka do
Naramowic z naszej parafii wyruszy sprzed kościoła o godz. 17.30
5. W sobotę 29 sierpnia wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Odpust w kościele
na Morasku o godz. 18.00.
6. Za tydzień – 22. niedziela w ciągu roku, a zarazem ostatnia niedziela w czasie wakacji. Miłym
gościom, którzy odpoczywając w naszej parafii brali udział w liturgii sprawowanej w sanktuarium,
dziękujemy za świadectwo wiary i pobożności. Życzymy szczęśliwego powrotu do domów i
błogosławieństwa Bożego w dalszym życiu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, któremu modlitwą i łzami wyjednała u Boga łaskę
nawrócenia. Zmarła w Ostii w 387 roku (wspomnienie obowiązkowe);
• 28 VIII – św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła, który żył na przełomie IV i V wieku; napisał
wiele dzieł teologicznych i apologetycznych (wspomnienie obowiązkowe).

