 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca.

 W środę o g. 17.30 modlitwy Apostolatu MB Trzykroć Przedziwnej.
 Także w środę po Mszy św. o g. 18.00 zapraszamy wszystkich kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy na wakacyjne spotkanie przy
grillu.

 Na przyszłą sobotę zaplanowany jest wyjazd grupy „Niezwyciężeni”
do Helu. Planowana jest też pielgrzymka parafialna organizowana przez
Apostolstwo Dobrej Śmierci do Skrzatusza i Górki Klasztornej w sobotę
31 lipca br. – informacje na plakacie w gablotce, natomiast zapisy
w zakrystii.

 Dzisiaj po Mszy św. o g. 11.00 wymiana tajemnic różańcowych.
 Bóg zapłać za dzisiejszą ofiary składane na cele parafialne. W przyszłym tygodniu kolekta inwestycyjna.

 Wszystkim parafianom a także osobom spędzającym urlop na terenie
naszej parafii życzymy miłego wypoczynku!

 zapowiedzi przedślubne:
Michał Jankowski, kawaler, Kiełpino
Patrycja Dejk, panna, Kiełpino zap. 2
Seweryn Dymek, kawaler, Kiełpino
Daria Hildebrandt, panna, Brodnica Górna zap. 1
Robert Niemojewski, kawaler, Borcz
Anna Penner, panna, Leźno zap. 1

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj liturgia pomaga nam odkryć uczucia Serca Jezusa: «Dziwił się też
ich niedowiarstwu» (M k 6,6). Bez wątpienia uczniów musiał zdziwić brak wi ary
współmieszkańców ich Mistrza i jego reakcja. Wydawało się najbardziej
normalne, by sprawy potyczyły się zupełnie inaczej: przybyli do ziemii, w której
tyle lat go widywano, opowiadano o rzeczach, których dokonał i logiczną
konsekwencją byłoby przyjęcie go tam z miłością i zaufaniem, nawet większym
w słuchaniu jego nauk. Mimo tego, nie stało się tak, lecz zupełnie odwrotnie:
«I powątpiewali o Nim» (Mk 6,3).
Zdziwienie Jezusa postawą jego
współziomków ukazuje jego serce
pełne ufności w człowieka, które
oczekuje odpowiedzi i jest nie obojętne wobec jej braku, ponieważ
jest to serce pragnące naszego
dobra. Bardzo dobrze wyraża to
Święty
Bernard,
kiedy
pisze:
«Przyszedł Syn Boży i uczynił takie
cuda na świecie, że wyrwał nasze
rozumienie ze wszystkie go co ziemskie, tak, abyśmy je medytowali i nigdy
nie przestali tych cudów rozważać. Pozostawił nam nieskończone horyzonty
dla uciechy inteligencji, rzekę tak obfitą w idee, że niemożliwe jest przez nią
przebrnąć. Czy jest ktoś, kto pojmie dlaczego najwyż szy majestat chciał
umrzeć, aby dać nam życie, usłużyć nam, abyśmy panowali, żyć na wygnaniu,
by przywrócić nam ojczyznę, upodlić się, uniżyć do tego, co najpospolitsze,
aby wywyższyć nas ponad wszystko?».
Można tylko przypuszczać, jak zmieniłoby s ię życie mieszkańców
Nazaretu, gdyby podeszli do Jezusa z wiarą. Dlatego powinniśmy prosić
Go dzień za dniem, tak jak jego uczniowie: «Panie, przymnóż nam wiary»
(Łk 17,5), abyśmy otwierali się bardziej i bardziej na Jego miłość do nas.

XIV NIEDZIELA
ZWYKŁA
4.07.2021

PONIEDZIAŁEK
5.07.2021

7.30

1) + rodziców z ob. stron oraz Maksymiliana i Józefa
2) + Zbigniewa Stolc
+ Kazimierza Arendt

7.15

1) + Przemysława oraz Teresę i Marka
2) + Zbigniewa Stolc
+ Kazimierza Arendt

9.30

1) + rodziców Annę, Leona, brata Zygmunta oraz dziadków
2) + siostry i szwagrów, braci i bratowe

17.00

+ Tomasza i Ryszarda

11.00

o bł .Boże dla bp. Ryszarda i Arkadiusza oraz diecezji

18.00

+ Jerzego Żołnowskiego

12.15

z podz. za otrzym. łaski z prośbą o zdrowie w 35 r. ślubu

7.15

1) + Martę i Jana oraz Barbarę
2) + Zbigniewa Stolc

18.00

+ Zygfryda Wierzba i rodziców z ob. stron
17.00

+ Małgorzatę i Emila Dreyer, Fryderyka i Rozalię Stubińskich
oraz Huberta Kreft

18.00

1) + Walerię Socha w 5. r. śmierci i męża Franciszka
2) Bogumiła Miłosz

7.15

1) + Władysława, Marka i Wojciecha Domaros
2) + Zbigniewa Stolc
+ Kazimierza Arendt

17.00

+ Jerzego i Klarę Lewna

18.00

+ Agnieszkę i Leona Plichta

7.30

1) + Brunona Elgiert w dniu urodzin
2) + Zbigniewa Stolc

9.30

1) + Gertrudę, Benedykta, Marka oraz dusze czyśćcowe
2) z prośbą o zdrowie w rodzinie

11.00

1) + Jadwigę w 10. r. śm. oraz Hieronima
2) + Józefa i Urszulę Konkol oraz Huberta Kreft

12.15

1) + Krystynę Hinc
2) Cecylię Okrój i Andrzeja

18.00

+ Małgorzatę i Emilię Dreyer oraz Alfonsa Formelę

7.15

17.00

WTOREK
Bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej
6.07.2021

ŚRODA
7.07.2021

PIĄTEK
9.07.2021

1) + męża Edwarda i dusze w czyśćcu cierpiące
2) + Zbigniewa Stolc
+ Kazimierza Arendt
1) + Adama, Eugeniusza i Michała
2) o bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Tomasza w roczn.
ślubu oraz o bł. Boże dla rodziny

18.00

+ Jana i Anielę

7.15

1) + Zbigniewa Stolc
2) + Andrzeja Wejer

17.00

1) + Gerarda w dniu urodzin
2) + Apostolat Dobrej Śmierci

18.00

+ Mariana Bednarek w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

7.15

1) + Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła
2) + Zbigniewa Stolc
+ Kazimierza Arendt

17.00

1) + Andrzeja, Martę i Bernarda
2) + Pawła Stolc

18.00

CZWARTEK
Św. Jana z Dukli
8.07.2021

SOBOTA
10.07.2021

+ Kazimierza Arendt
+ Marię Konkel

XV NIEDZIELA
ZWYKŁA
11.07.2021

+ Marię Konkel

1) + Monikę, Antoniego i Stanisława Konkol oraz Krystynę
i Elżbietę Pawłowskie
2) + Krystynę i Jana Turzyńskich oraz Elżbietę i Bernarda
Lehmann

+ Marię Konkel

+ Kazimierza Arendt

+ Marię Konkel

+ Kazimierza Arendt

+ Marię Konkel

