WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZUCHOWIE
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• Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy
tych, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają
radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los
nie może być nam obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw - każda
kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.
• Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak
wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas
nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność.
• Z racji wspomnienia św. Krzysztofa pobłogosławimy dzisiaj po każdej Mszy św. pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o bezpieczne ich wykorzystywanie.
• Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie złożone ofiary
składamy serdeczne "Bóg zapłać”.
• W najbliższą środę, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem,
stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.
• W czwartek wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Byli
oni dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu podczas Mszy św. o 17:00
do serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie.
• Dnia 1 sierpnia wyruszy z Rybnika po raz 73 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Bliższe informacje podane są na plakacie przed kościołem i na stronie internetowej:
www.pielgrzymka.rybnik.pl
• Ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna „Przystanek Jezus" w Kostrzynie nad Odrą
odbędzie się w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia br. Szczegóły i zgłoszenia na stronnie: www.przystanekjezus.pl
• Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Mikołowskiej odbędzie się w niedzielę
5 sierpnia w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie. Program uroczystości: Sobota,
4 sierpnia: 15:00 – I Nieszpory Maryjne w bazylice św. Wojciecha, Niedziela, 5 sierpnia:10:20 – procesja ze starego kościoła Matki Bożej Śnieżnej do bazyliki św. Wojciecha;10:30 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem ks. Abpa Wiktora Skworca; 15:00 – II
Nieszpory Maryjne w bazylice św. Wojciecha; 19:00 – koncert Orkiestry Filharmonii
Śląskiej w bazylice.
• Rekolekcje dla „szukających drogi" odbędą się w domu kleryckim Bobczonka (Beskid
Śląski) od 20 do 23 sierpnia br. Zapraszamy młodzież męską (uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodych pracujących). Zgłoszenia można wysyłać przez
formularz na www.seminarium.katowice.pl do 13 sierpnia br. lub na adres e-mail:
jeremiasz.katowice@gmail.com

