
 
 

 Dzisiaj po Mszy św. o g. 11.00 wymiana tajemnic różańcowych.   

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

bieńca.  

 We wtorek o g. 17.30 modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po nabożeństwie 

spotkanie w salce.  

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

 W pierwszy czwartek o g. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu                            
i modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa.   
W budynku Wspólnej Chaty o g. 16.00 dyżur pełnić będzie dzielnicowy. 

 W pierwszy piątek o g. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy 
wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa. Po modlitwie spotkanie w salce 
Straży Honorowej. Spowiedź święta od 16.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 20.00. 
Zachęcamy do spowiedzi w ciągu całego najbliższego tygodnia. Biuro w tym 
dniu będzie nieczynne. 

 W pierwszą sobotę miesiąca o g. 6.45 modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi. 

Tego dnia odwiedzimy chorych z posługa sakramentalną.  

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

zakończył prace związane z malowaniem elewacji plebanii. Składamy serdecz-

ne „Bóg zapłać” firmie Izobud i Górski za ofiarowane farby.  

 Dziękujemy grupie świętego Józefa za prace porządkowe na cmentarzu oraz 

przy kościele.  

 Wczoraj odbyła się pielgrzymka do Skrzatusza i Górki Klasztornej. Bóg zapłać 

księdzu Dawidowi za opiekę duchową.  

 Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane na tacę. W przyszłym tygodniu kolekta 

inwestycyjna.  

 Wszystkim parafianom a także osobom spędzającym urlop na terenie naszej 

parafii życzymy miłego wypoczynku! 

 zapowiedzi przedślubne:  

Łukasz Wróblak, Kiełpino 

Ilona Weronika Komkowska, Kiełpino zap. 2 

  

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

              Dzisiaj obserwujemy różne postawy ludzi poszukujących 

Jezusa: jedni spożywali chleb mater ialny, inni prosili o znak od Pana, 

podczas gdy On uczynił wielki znak, a jeszcze inni poś pieszyli i w 

dobrej wierze czynili to, co moglibyśmy dziś nazwać duchową 

komunią: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba»  

             Jezus musiał być bardzo 

zadowolony z wysiłków ludzi, którzy go 

szukali i za nim podążali. Pouczał ich i 

wzywał na wiele sposobów. Jednym 

mówił: «Troszczcie się nie o ten pokarm, 

który ginie, a le o ten, który trwa na 

wieki» A ci pytali: «Cóż mamy czynić,  

abyśmy wykonywali dzieła Boże?» i 

otrzymali konkretną radę w synagodze w 

Kafarnaum, gdzie Pan zapowiedział 

Komunię Świętą: «Wierzcie».  

            Ty i ja, którzy staramy się 

odnaleźć na kartach Ewangelii, czy 

widzimy tu naszą postawę? Nas, którzy 

na nowo przeżywamy tamtą scenę, które słowa bardziej dotykają? Czy 

wytrwale szukamy Jezusa po otrzymaniu tylu łask, doktryny, świade ctw 

i nauk? Czy potrafimy trwać w komunii duchowej: ‘Panie, dawaj nam 

zawsze tego chleba, który zaspokaja cały nasz głód’?  

          Kościół, matka i nauczycielka, naucza nas o Świętej Eucharystii,  

że jest ona «Sakramentem pokory, znakiem jedności, łącznoś cią w 

miłosierdziu, lekarstwem Paschalnym, w którym otrzymujemy 

Chrystusa, a dusza wypełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej 

chwały» (Sobór Watykański II).  
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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 

PONIEDZIAŁEK 

2.08.2021 

 

 

 

 

7.15 + Jadwigę, Franciszka, Wandę, Alojzego oraz Jerzego  

17.00 1) o zdrowie i bł. Boże dla Haliny z okazji urodzin  
2) + Halinę Fierka                                                                         + Martę Konkel 

18.00 1) + Józefę, Feliksa, Bernarda  
2) + Augustyna Elgert w 5 r. śm,.  

WTOREK 

3.08.2021 

 

 

 

 

7.15 + Martę, Bernarda Kosznik, Jadwigę Markowską  

17.00  
1)  o bł. Boże dla członków Apostolatu Dobrej Śmierci oraz miłosierdzie 

Boże dla zmarłych  
2)  + Andrzeja Grzenkowicz w 4 r. sm.                                 + Martę Konkel 

18.00 1) z podz. za otrzym. łaski z prośba o Boże bł. w rodzinie  
2) + Halinę Fierka  

ŚRODA 

4.08.2021  

Św. Jana Marii  

Vianneya 

 

 

 

7.15 + Pawła Stolc w dniu urodzin  

17.00 1) + dusze w czyśćcu cierpiące  
2) + Halinę Fierka                                                                         + Martę Konkel 

18.00 1) o nawrócenie grzeszników o wiarę w rodzinie  

CZWARTEK 

5.08.2021 

 

 

 

 

7.15 + Helenę, Józefa, Ludwika i braci  

17.00  1) + Annę, Alojzego i Alfonsa Funk  
2) + Halinę Fierka                                                                            + Stefanię Necel 

18.00  1) + z rodz. Myszk i Węsierskich  
2) + Janinę Pionke w dniu ur.  

PIĄTEK 

6.08.2021 

Przemienienie 

Pańskie  

7.15 1) + rodziców z ob. stron, rodzeństwo oraz szwagrów  
2) + Halinę Fierka                                                                          

17.00 1) + Franciszka Staroszczyka w 20 r. śm.                             

 18.00 + rodziców Ryszarda, Jadwigę Krauze, brata Czesława    + Stefanię Necel 

 20.00  + ks. kapelana Kazimierza Klawczyńskiego  

SOBOTA 

7.08.2021 
7.15 1) O uwielbienie Trójcy Świętej  

2) w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi  

17.00 1) + Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła  
2) + Jana Dawidowskiego w 30 dzień po śm.                     + Stefanię Necel 

18.00 1) + Halinę Fierka 
2) Klarę i Jerzego Lewna  

XIX   

NIEDZIELA              

ZWYKŁA 

8.08.2021  

 

7.30 1) + Konrada Konkol  
2) rez.  

9.30 1) z podz. za otrzym. łaski z prośba o bł. Boże z okazji 16 r. ślubu  
2) + Martę i Jana Pettke  

11.00 1) + Alojzego Zielińskiego i zm. z rodz.  
 2) w intencji parafian  

12.15 
1) + z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Ewy i jej 

rodziny  
2) + Halinę Fierka                                                                            + Stefanię Necel 

18.00 1) + Kazimierza, Macieja, Tadeusza, Annę Myszk  
 


