
 

 

 Dziś – z racji wspomnienia św. Krzysztofa – po każdej Mszy świętej będziemy 

błogosławić pojazdy. Przy tej okazji będzie możliwość złożenia ofiar na rzecz 

misjonarzy. 

 Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidarno-

ści z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Polsce i Europie. Warto 

pamiętać, że cztery lata temu wiele rodzin z naszej diecezji doświadczyło po-

dobnej tragedii z powodu nawałnicy, a potem pomocy ludzi dobrej woli. Ofiary 

na ten cel można złożyć do skarbony przy ołtarzu Matki Bożej. 

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

bieńca.  

 W środę o g. 17.30 modlitwy Apostolatu MB Trzykroć Przedziwnej. 

 Na sobotę 31 lipca br. zaplanowana jest pielgrzymka parafialna do Skrzatusza  

i Górki Klasztornej organizowana przez Apostolstwo Dobrej Śmierci – informa-

cje na plakacie w gablotce, natomiast zapisy w zakrystii. Wyjazd o g. 6.30 przy              

Grocie Matki Bożej.  

 Także w najbliższą sobotę na pielgrzymkę autokarową szlakiem Sanktuariów 

Maryjnych Diecezji Pelplińskiej serdecznie zapraszają Szensztackie Siostry Ma-

ryi. Dokładniejsze  informacje są umieszczone na plakacie w gablocie. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy firmie p. Krzysztofa, który w minionym tygodniu 

zakończył prace malarskie wewnątrz plebanii. Składamy serdeczne „Bóg za-

płać” firmie Izobud i Górski za ofiarowane farby. Przed nami malowanie elewa-

cji. 

 Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane na tacę. 

 Wszystkim parafianom a także osobom spędzającym urlop na terenie naszej 

parafii życzymy miłego wypoczynku! 

 zapowiedzi przedślubne:  

Mateusz Adam Myszk, Sierakowice 

Martyna Regina Richert, Kiełpino zap. 2 

Łukasz Wróblak, Kiełpino 

Ilona Weronika Komkowska, Kiełpino zap. 1 
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      Dzisiaj  możemy rozważać, jak w naszym wnętrzu umacnia się miłość 

ludzka i  miłość nadnaturalna, gdyż mamy jedno serce do kochania Boga i  

innych. 

       Generalnie miłość otwiera serce człowieka, gdzy odkrywa atrakcyjność 

drugiego: jego sympatię, dobro. Oto przykład «chłopca, który ma pięć chlebów 

jęczmiennych i  dwie ryby» (J 6,9). Dał on Jezusowi wszystko co miał, chleby  

i  ryby, ponieważ dał się uwieźć atrakcyjności Jezusa. A czy ja odkryłem 

atrakcyjność Pana?  

       Następnie, zakochanie jest 

owocem poczucia odwzajemnienia. 

Ewangelia mówi: «szedł za Nim 

wielki tłum, bo widziano znaki , 

które czynił na tych, którzy 

chorowali»  

(J 6,2). Jezus ich słuchał, zwracał 

na nich uwagę, bo wiedział , że Go 

potrzebowali .  

       Jezus Chrystus jest mną 

zauroczony i pragnie mojej real izacji w aspekcie ludzkim i ponadludzkim. 

Kocha mnie takim, jakim jestem  

z moimi słabościami, bo proszę o przebaczenie i z jego pomocą ci ągle się 

staram. 

       «Gdy więc Jezus poznał, że miel i  przyjść i  porwać Go, aby Go obwołać 

królem, sam usunął się znów na górę» (J 6,15). Powie im następnego dnia: 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście 

widzieli  znaki , ale d latego, żeście jedl i chleb do sytości» (J 6,26). Święty 

Augustyn pisał: «Ilu jest takich, którzy szukają Jezusa w poszukiwaniu 

zaspokojenia chwili !  (. . .) Właściwie nie szukamy Jezusa dla samego Jezusa».  

       Pełnia miłości  to miłość darowana; kiedy szuka  się jedynie dobra drugiego 

nie oczekując niczego w zamian, choćby za cenę własnego poświęcenia.  

       Dzisiaj  także ja mogę powiedzieć: «Panie, dzięki  któremu uczestniczymy  

w cudzie Eucharystii ,  prosimy Cię, abyś się nie ukrywał, byś żył z nami, byśmy 

C ię oglądal i , dotykali , czuli , byśmy zawsze chciel i  być obok Ciebie, abyś był 

Królem naszego życia i  naszej pracy» (Święty Josemaría).  
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Św. Krzysztofa 
25.07.2021  

 

 

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 zdro-
wie dla rodziny Hinca 

11.00 
1) + Annę Stencel w dniu urodzin, Franciszka i brata Andrzeja  
2) + Stanisława, Irenę, Annę, Brunona oraz krewnych z rodziny Wa-

laszkowskich  

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. 

PONIEDZIAŁEK 

Św. Joachima i Anny 

26.07.2021 

 

7.15 + żonę Annę Klasa z okazji imienin 

17.00 
1) + rodziców Hannę i Józefa Klasa 
2) + Annę Szwichtenberg w 30. dzień po śmierci 

+ Martę Konkel 

18.00 
1) + Bronisławę Kryszewską w 3. r. śmierci 
2) o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla 

mamy w 86. urodziny, a także błogosławieństwo dla całej rodziny 

WTOREK 

27.07.2021 

 

7.15 + Amelię i Jana Lewczuk oraz zm. z rodz. Lewczuk 

17.00  1) + Matkę Władysławę Plichta w 14. r. śmierci  
2) + Halinę Fierka                                                                             + Martę Konkel 

18.00 1) + rodziców i Andrzeja Gawron 
2) o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Agnieszki 

ŚRODA 

28.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.15 + Anielę w rocznicę śmierci oraz Teodora, Henryka i Ryszarda  

17.00 1) + Władysława w r. śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
2) + Halinę Fierka                                                                             + Martę Konkel 

18.00 1) + Gertrudę Kierznikowicz w 9. r. śmierci 
2) + Lenę, Waleskę i Wacława oraz Helenę Karczewską 

        

CZWARTEK 

Św. Marty 

29.07.2021 

 

 

7.15 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla 
Michała  
w dniu urodzin 

17.00  1) + Stanisława i Agnieszkę Langa oraz Annę i Leona 
2) + Halinę Fierka                                                                             + Martę Konkel 

18.00  1) w intencji czcicieli św. Michała Archanioła 
2) + Bronisławę i Kazimierza Toporek 

PIĄTEK 

30.07.2021 

7.15 + Władysława Hinc 

17.00 1) + rodziców Jana i Zofię Lange 
2) + Halinę Fierka                                                                             + Martę Konkel 

 18.00 + Rodziców z ob. stron oraz Kazimierza Arendt w 5. r. śmierci 

SOBOTA 

Św. Ignacego Loyoli 

31.07.2021 
7.15 

1) W podziękowaniu za dzieło i Boże prowadzenie Ap. Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej 

2) + Łucję Sikora w miesiąc po pogrzebie                                       

15.00 Msza Święta ślubna 

17.00 

1) + Edmunda Elas 
2) z podziękowaniem za otrzymane Łaski z prośbą o dary Ducha 

Świętego dla Weroniki w 18. r. urodzin oraz za + ciocię Grażynę                                                                      
+ Martę Konkel 
+ Halinę Fierka 

18.00 1) + Bolesława i Agnieszkę oraz Bogumiłę Miłosz 
2) + Łucję i Władysława Żołnowskich 

XVIII  

NIEDZIELA ZWYKŁA 

1.08.2021  

 

7.30 
1) z podziękowaniem za otrzymane łaski w 12. r. ślubu,  

z prośbą o dalszą opiekę 
2) + Romana, zmarłych z rodzin Kerlin, Blok i Szyper                          

9.30 1) + Zbigniewa Lemana, brata Stanisława oraz zmarłych z ob. stron 
2) + Halinę Fierka 

11.00 1) o bł. Boże dla bp. Ryszarda i Arkadiusza oraz diecezji  
2) + Marię i Stanisława, Elżbietę i Henryka 

12.15 
1) + Wacława Arendt w dniu urodzin 
2) + Zofię i Norberta Czerwionków oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                                                    

+ Martę Konkel 

18.00 + Anastazję w roczn. śmierci oraz zm. rodzeństwo z rodz. Szczypior 

 


