Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH

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

 W środę o g. 17.30 modlitwy Apostolatu MB Trzykroć Przedziwnej.
 W piątek o godz. 17.45 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
 Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę parafialną 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.

 Do skarbony składać można intencje nowennowe, w których księża i pielgrzymi będą się modlić podczas 32 Pieszej Pielgrzymki Grupy Kaszubskiej na Jasną
Górę oraz ofiary, które wspomogą pielgrzymów.

 Składamy serdeczne podziękowania firmie p. Krzysztofa za umocnienie skarp
pomiędzy starym a nowym cmentarzem. Firmie Izobud i Górski za dostarczony materiał na ten cel. Panu Henrykowi Piochowi za wyrównanie skarp, Państwu Stolc za wyrównanie terenu i rozwiezienie materiału. Firmie Wroński za
dostarczoną ziemię. Planowana jest jeszcze poprawa schodów. Wszystkim
składamy serdeczne Bóg zapłać.

 Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponowie przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Dotyczy
to również cmentarzy, niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki może
spowodować nałożenie na prowadzących cmentarz dodatkowych kosztów.
Prosimy o wyrozumiałość i wspólną troskę w tej kwestii.

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

 zapowiedzi przedślubne :
Jakub Józef Markowski, kawaler, Pomieczyńska Huta
Daniel Skierka, kawaler, Hopowo
Klaudia Agnieszka Jeszka, panna, Kiełpino zap.1
Magdalena Sobisz, panna, Kiełpino zap. 1
Patryk Poniatowski, kawaler, Kiełpino
Paulina Bulczak, panna, Kiełpino zap.1

Adrian Łukasz Mackojć, cyw. zw. Kiełpino
Marlena Mackojć zd. Bulczak cyw. zw. Kiełpino zap 1
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KOMENTARZ DO EWANGELII
Dzisiaj, modlący si ę Jezus ucz y nas się m odlić. Jezus Chrystus częst o
doświadcza potrzeby spotkania się twarzą w twarz z Ojcem.
O cz ym rozmawiali tamtego dnia? Tego nie wiemy. Ale jednak przy innej
okazji dotarł do nas fragment rozmow y międz y Nim i Jego Ojcem. Kied y
modlił się w czasie chrztu nad Jordanem: «a z nieba odezwał się gł os: ‘T yś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie’». To zdanie z bardzo
czułego osobistego dialogu.
Kiedy jeden z uczniów w
dzisiejszej Ewangelii, widząc
skupienie Jezusa prosi, aby
nauczył
ich
rozmowy
z
Bogiem, Jezus mu odpowiada:
«Kiedy się m odlicie, mówci e:
Ojcze, niech się święci Twoje
imię…’».
Modlitwa
jest
synowską rozmową z Ojcem,
któr y
nas
kocha
do
szaleństwa.
Czy
Świ ęta
Teresa z Ávila nie nazywała
modlitwy “int ymną relacją przyjaźni”: «być często sam na sam z tym, o
któr ym wiem y, że nas kocha»?
Benedykt XVI odnajduje «znaczenie, dla którego Łukasz umieszcza Ojcze nasz
w kontekści e osobistej m odl itwy Jezusa. On w ten sposób sprawia, że jesteśm y
uczestnikami Jego m odlitwy, prowadzi nas w głąb dialogu miłości Trójcy i
można powi edzieć, że zanosi nasze ludzkie sprawy do serca Boga».
Katolicka liturgia wkłada tę modlitwę w nasze usta w m omencie
przygot owania do przyjęcia Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Siedem próśb i
porządek, w jakim są one wypowiadane poddają nam postawę, z jaką mam y
przyjm ować Eucharystię.
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7.30

1) + Jana i Gerdę Plichta

9.30

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

11.00

PONIEDZIAŁEK
Św. Jakuba St,
Apostoła
25.07.2022

WTOREK
Św. Joachima i
Anny
26.07.2022

ŚRODA
27.07.2022

CZWARTEK
Św. Szarbela
28.07.2022

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

12.15

1) + Annę Stencel, Franciszka oraz brata Andrzeja
2) + z rodz. Połomskich i Kaszyńskich

18.00

1) + brata Marka Sikorę

7.00

PIĄTEK
Św. Marty, Marii i
Łazarza
29.07.2022

SOBOTA
30.07.2022

7.00

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Michała
2) + rodziców Agnieszkę i Stanisława Langa oraz dziadków Annę i Leona

17.00

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla Martyny i Mariusza w 5 rocz.
ślubu

18.00

1) W int. Bractwa Szkaplerza oraz wszystkich czcicieli Św. Michała Arch.
2) + Gertrudę Kierznikiewicz w rocz. śm.

7.00

1) + Ewę Kobiela, Anielę, Józefa i Gertrudę
2) o bł. Boże dla Zbigniewa w dniu ur.

16.00

Msza św. ślubna

17.00

1)+ Edmunda Elas
2) o bł. Boże dla Angeliki i Mateusza Król w 6 rocz. ślubu

18.00

1) + rodziców z ob. stron, Kazimierza Arendt w 6 r. śm.

7.30

1) + Łucję, Władysława i zm. z rodz. Żołnowskich

9.30

1) + Bolesława, Agnieszkę i Bogumiłę Miłosz

11.00

1) + Anielę Czerwieńską w rocz. śm. zm z rodz.
2) + Zofię Połomską

12.15

1) + Roberta i Wacława Arendt
2) + Edmunda Tusk

18.00

1) + Władysława Hinc

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla Jacka w dniu ur.

17.00

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w rodzinie
Hinca
2) + rodziców Konradę i Wacława Stanisławskich z ok. ur.

18.00

1) + Ewę Lis w rocz. śm,

7.00

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla syna Mikołaja w dniu
ur.

17.00

1) + Annę i Józefa Klasa
2) + Bronisława Kryszewskiego w 4 rocz. śm.

18.00

1) rez.
2) + ojca Klemensa Plichtę i siostrę Krystynę Markowską

7.00

1) + Amelię i Jana Lewczuk oraz zm. z rodz. Lewczuk i Wyszyńskich

17.00

1) z podz. za otrzm. łaski z prośbą o dalsze i zdrowie dla Małgorzaty i Mateusza w 20 rocz. ślubu
2) + Andrzeja i rodziców

18.00

1) + Franciszka, Tadeusza, teściów, rodziców i szwagrów
2) + dusze czyśćcu cierpiące

7.00

1) + Adama w 2 rocz śm.

17.00

1) + Gerarda Lange w 2 rocz. śm.

18.00

1) + Władysława Roszkowskiego oraz dusze czyśćcowe

XVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
31.07.2022

