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Ogłoszenia duszpasterskie 14.08.2022
Adoracja NS – od wtorku do piątku od 1700 z możliwością spowiedzi.
W tegoroczny odpust parafialny św. Rozalii powracamy do dobrej tradycji
Parafialnego Festynu Rodzinnego, który dedykujemy Ukrainie. Dochód
przeznaczymy na wsparcie parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, której
proboszczem jest polski kapłan - ks. Grzegorz Drauss. Od początku inwazji
rosyjskiej, przyjmuje uchodźców ze Wschodu. Aktualnie gości, dużą grupę
Romów z Doniecka, dla których zamierza od września uruchomić
elementarną szkołę. Na naszej stronie w zakładce Ukraina zamieszczamy
szereg relacji z tej parafii – zachęcamy, bowiem warto pomagać.
Jutro na Mszy św. o godz. 1200 w Uroczystość Wniebowzięcia NMP
będziemy wraz z władzami Gminy świętować 78 rocznicę wyruszenia
Żołnierzy Armii Krajowej z Zagnańska – Siodeł na pomoc walczącej stolicy.
Po Mszy św. około godz. 13.15 zostaną złożone znicze i wiązanki przy
pomniku upamiętniającym to wydarzenie – przy czerwonym szlaku na
Sosnowicy. Zachęcamy do przeczytania dodatku do „Niedzielnika”, który
znajduje
się
również
na
stronie
internetowej
parafii.
Jutro po każdej Mszy św. błogosławieństwo kwiatów i ziół oraz chlebów,
które możemy zabierać do naszych domów. Swoje święto patronalne
obchodzi Zespół Ludowy „Jaworzanki”. Członkom Zespołu dziękujemy za
zaangażowanie w parafii, dzisiejszy wystrój ołtarza i życzymy obfitości
Bożych łask i nieustannej opieki Matki Bożej Wniebowziętej.
Kancelaria parafialna czynna w piątek od 1600 – 1700.
W imieniu pielgrzymów z diecezji siedleckiej składamy serdeczne „Bóg
zapłać” osobom, które przygotowały posiłek dla pielgrzymów.
Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom IV gr. z Jaworzy i ofiarę 220 zł. na
potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy V gr. z Jaworzy.

IEDZIELNIK
INFORMATOR PARAFIALNY 7 SIERPNIA 2022 R.
Konto Parafii: Bank Spółdzielczy Samsonów 84851200022001000728630001
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 12, 49-53)
Jezus
powiedział
do
swoich
uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.
Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie,
że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd
bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu;
matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a
synowa przeciw teściowej».
Oto słowo Pańskie.

INTENCJE MSZALNE 15 – 21.08 2022

+ Włodzimierza Życińskiego w 27 rocz. śm.

15/08/2022 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

+ Barbary Stąpór int. Dariusza Strzelec z rodz.

08:00 Dziękczynna z prośbą o opiekę M.Bożej, błogosławieństwo
i dar zdrowia dla Marii z racji imienin.
10:00 + Józefa w 20 rocz. śm. Janiny zm. z rodz. Kupisz,
Krzysztofa Moćko.
12:00 O Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla członków
Zespołu "Jaworzanki" i ich rodzin
16:00 + Marii Henryka Sicińskich, Alfredy Marianny Lisowskich.

+ Stanisławy Wydrych int. wnuków Łukasza i Macieja.
+ Stefana Kozieł int. Pawła Piwko z żoną.
+ Stanisława Kopeć int. siostry Celiny z mężem.
+ Zofii Wałek int. wnuka Michała z rodz.

18/08/2022 czwartek
16/08/2022 wtorek
18:00 ……………………………………………..(wolna intencja)

17/08/2022 środa
18:00 W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę
Matki Najświętszej.
O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla IV gr. z Jaworzy i ich rodz. troszczących
się o kościół.
W int. ks. Jacka Seredyki od Apostol. Margaretka.
O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B.N.P. dla Stanisława i Marii Michtów
oraz dla ich dzieci z rodz.
+ Sławomira Garyckiego int. rodz. Adamiec.
+ Mariana Adamiec int. rodz. Wawszczak.
+ Stefana Mańkus int. kolegi Ireneusza.
+ Ireny Chutnik int. rodz. Marciszów.
+ Rozalii Błońskiej int. wnuka Sławomira z rodz.

18:00 Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Moniki i Wojciecha z prośbą o Boże
błog. opiekę M. Bożej, zdrowie na kolejne lata dla Nich i ich dzieci.
19/08/2022 piątek
18:00 W int. Agaty i Roberta w 28 rocz. ślubu o Boże błog.
i potrzebne łaski, opiekę M. Bożej i dar zdrowia.
20/08/2022 sobota
08:00 1) + Ireny Chutnik int. chrześniaka Piotra z rodz.
2) + Katarzyny, Edwarda Haba, Henryka Grudzieckiego
i zm. z rodz. Habów, Grudzieckich i Pakosz
21/08/2022 XXI Niedziela Zwykła
08:00 + Romana Cieślak w dniu urodzin - int. Marka Anny i Pawła z rodz.
10:00 Dziękczynna za 30 lat małż. Beaty i Leszka z prośbą o Boże błog.
i potrzebne łaski, opiekę M. Bożej i dar zdrowia dla Nich i ich dzieci.
12:00 + Henryka Ślewa w 6 rocz. śm. z int. żony i dzieci.
16:00 + Franciszka Genowefy Piwowar, Franciszka Józefy Jana Jończyk.

