 W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 spotkanie wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca.

 W środę o g. 17.30 modlitwy Apostolatu MB Trzykroć Przedziwnej.
 W czwartek po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do św. Rity.
 Na sobotę 31 lipca br. zaplanowana jest pielgrzymka parafialna do Skrzatusza
i Górki Klasztornej organizowana przez Apostolstwo Dobrej Śmierci –
informacje
na plakacie w gablotce, natomiast zapisy w zakrystii.

 Wyrażamy wdzięczność państwu Pionke za zorganizowanie dla grupy
„Niezwyciężonych” przejazdu autokarem do Gdańska, skąd katamaranem mogli
wyruszyć do Helu.

 Dziękujemy ks. Dawidowi i wszystkim uczestnikom dzisiejszej pieszej
pielgrzymki do Sianowa.

 Przyszła niedziela 25 lipca br. będzie obchodzona w Kościele w Polsce jako
dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Polsce i
Europie. Tego dnia będziemy modlili się za poszkodowanych. Warto pamiętać,
że cztery lata temu wiele rodzin z naszej diecezji doświadczyło podobnej
tragedii
z powodu nawałnicy, a potem pomocy ludzi dobrej woli. Ofiary na ten cel
tradycyjnie będzie można złożyć do skarbony przy ołtarzu Matki Bożej.

 Także w przyszłą niedzielę po Mszach świętych (już od soboty wieczora)
będziemy błogosławić pojazdy. Przy tej okazji będzie możliwość złożenia ofiar
na rzecz misjonarzy.

 Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary oraz cztery wpłaty na konto naszej parafii.
 Wszystkim parafianom a także osobom spędzającym urlop na terenie naszej
parafii życzymy miłego wypoczynku!

 zapowiedzi przedślubne:
Cezary Domiński, kawaler, Inowrocław
Agata Rożyńska, panna, Kiełpino zap. 2

Adrian Płotka, kawaler, Żukowo
Dagmara Czaja, panna, Somonino zap. 2

Mateusz Myszk, kawaler, Sierakowice
Eryk Bereza, kawaler, Leszno
Aleksandra Borzyszkowska, panna, Leszno zap. 2 Martyna Richert, panna, Kiełpino zap. 1

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj Ewangelia zaprasza nas do odkrycia, jak ważne jest odpoczywanie
w Panu. Apostołowie powracali z misji, którą Jezus im zlecił. Wyrzucali złe
duchy, uzdrawiali chorych i głosili Ewangelię. Byli zmęczeni i Jezus im wtedy
mówi «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco» (Mk
6,31).
Jedną z pokus, której może ulec każdy
chrześcijanin, jest chęć robienia wielu rzeczy
i zaniedbywanie kontaktu z Panem. Katechizm
przypomina, że w godzinie modlitwy jednym
z największych niebezpiec zeństw jest myślenie,
że jest wiele rzeczy pilniejszych i przez
to zaniedbywanie relacji z Bogiem. Dlatego
Jezus uczy Apostołów, którzy ciężko pracowali,
że skoro są zmęczeni i zadowoleni z efektów,
powinni odpocząć. I podkreśla «odpłynęli więc
łodzią na miejsce pustynne, osobno» (Mk 6,33).
Aby dobrze się modlić potrzeba przynajmniej
dwóch rzeczy: po pierwsze być z Jezusem, bo
jest osobą, z którą będziemy rozmawiać.
Upewnijmy się, że jesteśmy z Nim. Dlatego modlitwa zaczyna się dopiero, i
generalnie w tym jest natrudniejsza, od aktu stanięcia w obecności Boga. Zdać
sobie
sprawę,
że jesteśmy z Nim. Druga potrzebna rzecz to samotność. Wybieramy ją wtedy,
kiedy chcemy rozpocząć głęboką i osobistą rozmowę z kimś.
Święty Piotr Julian Eymard radził odpocz ynek w Jezusie po przyjęciu
Komunii Świętej. I przestrzegał przed pokusą wypełniania tej chwili łaski
wieloma słowami wyuczonymi na pamięć. Mówił, że po przyjęciu Ciała
Chrystusa najlepiej jest być chwilę w milczeniu, aby odzyskać siły i pozwolić,
by Jezus mówił w ciszy naszego serca. Czasem lepiej jest posłuchać co nam
radzi
i do czego nas zachęca niż objaśniać Mu nasze plany.

XVI NIEDZIELA
ZWYKŁA
18.07.2021

7.30

1) + Alfonsa, Elżbietę, Łucję i Stanisława Hinc
2) + Zbigniewa Stolc

9.30

1) + Leokadię i Juliannę
2) + Aldonę i Karola Noetzel

11.00

1) + Henryka i Anielę Izdepskich
2) + Stefanię i Anastazję

12.15

1) + Jerzego Dawidowskiego w roczn. śmierci
2) + Kazimierza Mackowiak

18.00
PONIEDZIAŁEK
19.07.2021

7.15

17.00

WTOREK
20.07.2021

ŚRODA
21.07.2021

+ Kazimierza Arendt

+ Martę Konkel

1) + Romana i Annę Puzdrowskich
2) o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja

PIĄTEK
Św. Brygidy
23.07.2021

1) z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Eweliny w 18. r. urodzin
2) + Zbigniewa Stolc
+ Kazimierza Arendt
1) + rodziców Szczypior i Dejk oraz zmarłe rodzeństwo
2) + Wacława Arendt
+ Martę Konkel

18.00

1) w podziękowani za dzieło i prowadzenie Boże Ap. MB Trzykroć
Przedziwnej
2) o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja

7.15

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

17.00

1) + Henryka Socha w 7. r. śmierci oraz zmarłych rodziców
2) o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żony Barbary Flisikowskiej
+ Martę Konkel

18.00

1) + Kazimierz, Jadwigę i Dorotę Bastian
2) o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

7.15

1) + rodziców Monikę i Aleksandra
2) + Zbigniewa Stolc

17.00

1) + ojca Bernarda w 1. r. śmierci
2) + Łucję Sikora (int. od róży p. Stefanii Czapp)

18.00

CZWARTEK
Św. Marii
Magdaleny
22.07.2021

1) + Jana Górskiego z okazji urodzin
2) + Anielę Czerwińską

SOBOTA
Św. Kingi
24.07.2021

+ Kazimierza Arendt

XVII NIEDZIELA
ZWYKŁA
Św. Krzysztofa
25.07.2021

7.15

1) + Pelagię w dniu urodzin
2) + Zbigniewa Stolc

17.00

1) + Agnieszkę, Klemensa, Helenę i Feliksa
2) Krystynę i Wacława Koman

18.00

1) w intencji czcicieli św. Rity
2) + Ewę Lis w 9. r. śmierci

7.15

1) + Jerzego Kreft w 2. r. śmierci
2) + Zbigniewa Stolc

17.00

1) z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla
Moniki i Dariusza Szczepańskich w 25. r. małżeństwa
+ Martę Konkel

18.00

1) Huberta Kreft w 10. r. śmierci
2) o Boże błog. i potrzebne łaski z ok. 40. urodzin oraz opiekę Matki
Bożej dla dzieci, męża oraz bliskich

7.15

1) + Adama Gorlikowskiego w 1. r. śmierci
2) + Zbigniewa Stolc

15.00

Msza Święta ślubna

17.00

1) + Gerarda Lange w 1. r. śmierci
2) z podziękowaniem za szczęśliwą operację z prośbą
o zdrowie
+ Martę Konkel

18.00

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w 40.
r. ślubu

7.30

1) + Gintera, Teresę i brata Zbigniewa Doschk oraz dziadków
2) + Zbigniewa Stolc

9.30

1) z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże przez
wstawiennictwo Matki Bożej dla Jacka w dniu urodzin
2) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodziny Hinca

11.00

1) + Annę Stencel w dniu urodzin, Franciszka i brata Andrzeja
2) + Stanisława, Irenę, Annę, Brunona oraz krewnych z rodziny Walaszkowskich

12.15

1) + Annę, Stanisława, Kazimierza Niklas oraz Bernarda
i Malwinę Flisikowskich
2) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla
całej rodziny Renaty i Adama Glajnert
+ Martę Konkel

18.00

rez.

+ Martę Konkel

+ Martę Konkel

