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Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest
marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością,
a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i
wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą
mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet
w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. (Koh 1, 2; 2, 21-23)
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Wakacyjny porządek Mszy św. w naszym kościele: w niedziele godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i o
17.30, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w pierwszy piątek miesiąca
także o godz. 7.30, natomiast w soboty o godz. 7.30 i 18.30.
W najbliższą sobotę, obchodzimy w liturgii święto Przemienienia Pańskiego.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Modlitwa w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
odbędzie się w czwartek po wieczornej Mszy św. Na modlitwę zaprasza I Krąg Domowego
Kościoła. W piątek po rannej Mszy św. udamy się do wcześniej zgłoszonych chorych.
Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.30 do 18.30.
W najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. rozpocznie się kolejna całonocna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończymy w sobotę rano, o godz. 7.00,
nabożeństwem Bractwa Świętego Szkaplerza. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na
poszczególne godziny nocnego czuwania. Osoby adorujące Najświętszy Sakrament mogą
jednocześnie zapewnić, w tym trudnym czasie, bezpieczeństwo Najświętszego
Sakramentu i świątyni w konkretnej godzinie czuwania. Bardzo prosimy, by osoby
zdecydowane na nocne czuwanie, zapisywały się na konkretną godzinę nocy. Wszyscy
pozostali mogą uczestniczyć w adoracji w dowolnej porze.
Rada Osiedla Miedzyń-Prądy zaprasza na letnią potańcówkę z muzyką na żywo zespołu Żuki.
Wydarzenie to, to powrót do tradycji życia towarzyskiego nad Kanałem. Zabawa taneczna
odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 sierpnia w godz. od 19.00 do 21.00, na polanie przy VI
śluzie i budynku Klubu Sportowego Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45.
Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od
godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00.
Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111
0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
Dziękujemy za złożone ofiary.
Ofiary na budowę studni głębinowej w Nyive w Togo można przekazywać konto:
Fundacja Sięgnij NIEBA
ul. Włodarzewska 67C/20
02-384 Warszawa
Tytuł przelewu: darowizna - studnia głębinowa w Togo
Numer konta:
65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Liczy się każda złotówka!

Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. Do dzisiejszego numeru
dołączony jest modlitewnik na sierpień.
12. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.
10.

