Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH

 Dzisiaj wyruszyła piesza pielgrzymka do Sianowa. Nasi parafianie wyruszyli na
pątniczy szlak m.in. z Kartuz, Somonina i Hopowa.

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

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

NR 29/2022

 W piątek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Rity

KOMENTARZ DO EWANGELII

 W sobotę o godz. 11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.

Dzisiaj widzimy Jezusa boskiego i ludzkiego: jest zmęczon y podróżą i
zatrzymuje si ę u pewnej rodziny, którą bardzo kocha, w Betanii. Przy okazji
pokazuje
nam,
co
tak
naprawdę
jest
“najważniejsze”.

 W sobotę i przyszłą niedzielę – z racji wspomnienia św. Krzysztofa – po każdej
Mszy świętej będziemy błogosławić pojazdy i ich kierowców. Przy tej okazji
będzie możliwość złożenia ofiary na rzecz misjonarzy.

 W dniach 16.08 - 25.08.2022r. organizowana jest pielgrzymka parafialna do
Medjugorie. Koszt pielgrzymki wynosi 2950zł/os. Szczegółowy plan podany
jest na tablicy ogłoszeń i w zakrystii. Zapisy w zakrystii bądź pod podanym
numerem telefonu. Są jeszcze wolne miejsca.

 30 lipca wyruszy z Kościerzyny na pątniczy szlak 32 Piesza Pielgrzymka Grupy
Kaszubskiej na Jasną Górę. Wszelkie informacje można zdobyć na stronie Facebook – Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – grupa Kaszubka, bądź u przewodnika ks. Tomasza Mizyka, wikariusza z Kartuz. Serdecznie zapraszamy. Do
skarbony składać można intencje nowennowe, w których księża i pielgrzymi
będą się modlić.

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. Wszystkim parafianom, a także osobom
spędzającym urlop na terenie naszej parafii życzymy miłego wypoczynku!

 Odszedł do wieczności śp. Oskar Socha l.21. Pogrzeb odbył się w piątek.
Wieczny odpoczynek…

 zapowiedzi przedślubne :
Chrystian Skowroński, kawaler, Malbork
Joanna Maria Formela, panna, Kiełpino zap.2
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W
posta wie
dwóch
sióstr
widoczne
są
dwa
sposoby
przeżywania
chrześcijańskiego
powołania: życie akt ywne i ż yci e
kontemplacyjne.
Maria,
«siedząca u nóg Pana»; Marta,
uwi jająca się koł o rozmaitych
posług i zajęć, zawsze usłużna i
zadowol ona, ale zmęczona —
«Spokojnie», mówi jej Jezus,
«ważne jest to, co robisz, ale
potrzebujesz
odpocz ynku,
a
ważniejsze jest nawet t o, abyś
odpocz ęła przy Mnie, patrząc i
słuchając
Mnie».
Mam y
integrować oba te modele ż ycia
chrześcijańskiego: ż yć jak Marta
i jak Maria.
Mamy być uważni na Słowo Boż e i czujni, ponieważ ruch i hałas codziennych
dni często zakrywa obecność Boga. Życi e i moc chrześcijanina trwają i
wzrastają tylko dzięki włącz eniu w prawdziwą winorośl, z której pł ynie ż yci e,
miłość, chęć podążania naprzód... i bez oglądania się za siebie.
Odpocz ynek w Bogu jest możli wy t ylko wtedy, kiedy doświadczam y Jego
prawdziwej obecności w Eucharystii. Modlitwa przed tabernakulum!: oto
największ y skarb dla nas chrześcijan.

INTENCJE MSZALNE
XVI NIEDZIELA
ZWYKŁA
17.07.2022

PONIEDZIAŁEK
18.07.2022

WTOREK
19.07.2022

ŚRODA
20.07.2022

CZWARTEK
21.07.2022

PIĄTEK
Św. Marii
Magdaleny
22.07.2022

INTENCJE MSZALNE

7.30

1) + Alfonsa, Elżbietę, Łucję i Stanisława Hinc.

17.00

1) + Agnieszkę, Klemensa, Helenę Feliksa oraz Małgorzatę

9.30

1) + Brunona i Irenę Elgert

18.00

1) w int. czcicieli św. Rity

7.00

1)

17.00

1)o potrzebne łaski i dary Ducha św. dla Przemysława z ok. 22 rocz.
urodzin oraz Bożą opiekę dla Adama i Roberta w 1 rocz ślubu

18.00

1) + ojca Zygmunta, dziadków Leman i Baranowskich oraz Romana
Hołowczyca

7.30

1) + Jana i Gerdę Plichta

9.30

1) + Teresę, Gintera, Zbigniewa Doszk i zm. z rodz.

11.00

1) + Romana i Annę Puzdrowskich

12.15

1) + Henryka Hildebrand w 1 rocz. śmierci. (int. p. Krystyny)

18.00

1) + Alojzego Płotka w 33 rocz. śmierci.

7.00

1) + Henryka, Aniele i Tomasza Izdepskich

SOBOTA
Św. Brygidy,
zakonnicy
23.07.2022

XVII NIEDZIELA
ZWYKŁA
24.07.2022

17.00

1) + ojca Brunona w dniu ur.
2) + Stanisława, Dorotę, Kazimierza Miłosz oraz zm. z rodz.
+ Kazimierę Konkol

11.00

1) + Stanisława, Stefanię, Tomasza i zm. z rodz. Walaszkowskich
2) + Urszulę w rocz. śm., Zbigniewa i zm. z rodz.

18.00

1) w int. członków Ap. MB Trzykroć Przedziwnej

12.15

1) + Annę Stencel, Franciszka oraz brata Andrzeja

7.00

1) + Brunona w dniu ur.

18.00

1) + brata Marka Sikorę

17.00

1) + z rodz. Dejk i rodzeństwo
2) + rodziców, rodzeństwo oraz dusze czyśćcowe

18.00

1) + Krystynę Borys w 1 rocz. śm., Jana i Gertrudę Szutenberg

7.00

1)

17.00

1) + Urszulę i Stanisława Muchlińskich
2) + Stefanię i Anastazję

18.00

1) + babcię i dziadków z ob. stron, ks. Tadeusza Misiornego oraz
ks. Wojciecha Wiśniewskiego

7.00

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Urszuli z ok. 92 rocz. urodzin

17.00

1) + Bernarda w 2 rocz. śm oraz Agnieszkę

18.00

1) + Jana Górskiego w dniu ur.

7.00

1) + Pelagię, Augustyna Miszka

