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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i
historycznym. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów
zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na
pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla
wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować
Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o
trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe. Przy wyjściu z kościoła wystawiona jest
parafialna księga trzeźwości, można się zapisywać.
2. Intencja dla K.Ż.R. na miesiąc sierpień jest następująca: modlimy się o łaskę trzeźwości w
naszej Ojczyźnie w naszej Parafii w naszych rodzinach.
3. W tym tygodniu Msze Święte w Radziszewie nie będą odprawiane, natomiast spotkanie
grupy modlitewnej we środę o godz. 1800
4. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona
proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich
posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty
parafialnej.
5. W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele
obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala
Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory
wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie
czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.
6. Msze święte w przyszłą niedzielę będą odprawione wg stałego porządku.
7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności.
8. Za sprzątanie kościoła, pomoc i ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego
– dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo
życia.
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