
 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

 
9 lipiec 2017 r. 

 

 
 
 

NIEDZIELA 9 lipiec, XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY REMONTOWE W NASZEJ PARAFII 
7.30 W intencji Parafian. 

10.30 Do Opatrzności Bożej i św. Barbary z podziękowaniem za przeżyte 70 lat z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże na dalsze lata Rudolfa Rybarz / Te Deum/ 

16.30 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 18 urodzin Pawła 
Derkowskiego z prośbą o dalszą opiekę. 
 

PONIEDZIAŁEK  10 lipiec  
               Różaniec o silną wiarę  w rodzinach 

 18.00 1/ Za ++ Ryszarda i Elżbietę Witon, + synową Gizelę Witon, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron,  
++ Franciszka Szulc, Leszka Dziwoki i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 2/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Maksymiliana Karwot, Jadwigę i Franciszka Niczek, Annę  
i Wilhelma Karwot, ++ dziadków, ++ z rodzin Niczek, Lankocz, Karwot. 
 

WTOREK 11 lipiec , ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy 
               Różaniec o trzeźwość w rodzinach 

18.00 1/ Za ++ Marię i Waltera Kupczyk. 
 2/ Za + Franciszka Szulc, rodziców z obu stron; zięcia Ireneusza, wnuka Dariusza, ++ z rodzin: Szulc,  

Korecki, Wojtek, Bojdoł. 
NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
 

ŚRODA 12 lipiec, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kerfurtu, bpa i męczennika 
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 Za + Wiktorię Rusinek w rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Rusinek, Nastuła 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

CZWARTEK 13 lipiec, wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykla 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 Za ++ Marię i Franciszka Lojek, rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin Świdergoł  
i Smolorz oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

19.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

PIĄTEK 14 lipiec 
                         Różaniec o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 

18.00 1/ O dar nieba dla śp. Kazimiery Lembryk w I rocznicę śmierci, ojca Edwarda, dziadków z obu stron, 
++ z pokrewieństwa Lembryk, Sobiszewski. 

 2/ Za ++ rodziców Feliksa i Dorotę Wyglądacz, ++ dziadków Mariannę i Mateusza Wyglądacz, Annę  
i Jana Kołek, szwagra Jerzego, ++ rodziców chrzestnych Weronikę i Mariana, ++ z pokrewieństwa. 
 

SOBOTA 15 lipiec , wspomnienie św. Bonawentury, bpa i doktora koscioła 
7.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
7.30 Za + Marię Nosiadek, ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
 

NIEDZIELA 16 lipiec, XV NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY REMONTOWE NASZEJ PARAFII 
7.30 W intencji Parafian. 

10.30 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
16.30 ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 



 

GŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

 lipiec 2017 r.  

 
 

1. Kolekta dziś oraz w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na 
potrzeby remontowe w naszej parafii. Bóg zapłać za złożone 
ofiary. 

2. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. Zaleca się 
rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie czy obozy, aby 
kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, 
aby ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych,  
a szczególnie udział w niedzielnej i świątecznej mszy św. 
Wyjeżdżając rodzinnie nie zapominajmy o mszy św. niedzielnej 
i świątecznej, nawet kiedy trzeba podjechać kilka kilometrów.  

3. Zachęcam do nawiedzenia miejsc świętych, sanktuariów, 
zapraszam do udziału w rekolekcjach zamkniętych. Terminy 
rekolekcji w gablotce.  Udając się w podróż zadbajmy by być  
w stanie łaski uświęcającej: przystąpmy do spowiedzi i komunii 
świętej.  

4. W czwartek 13 lipca nabożeństwo Fatimskie o godzinie 19.00. 
5. Obchody liturgiczne tygodnia : 

 wtorek – ŚWIĘTO ŚW BENEDYKTA, opata, patrona   
                                                                   Europy; 

 środa – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kerfurtu, biskupa i męczennika; 
 czwartek – wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; 
 piątek – wspomnienie św. Henryka i św. Kamila de Lelli, prezbitera; 
 sobota – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. 

6. W tym tygodniu zapraszam Róże Różańcowe z Suminy do przewodniczenia przed mszami 
modlitwie różańcowej. Dziękuję za modlitwę w ubiegłym tygodniu. 

7. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, L`Osservatore Romano, WPiS, 
Misyjne drogi  nowy numer Drogi dla młodzieży. Jest nowy numer Apostolstwa Chorych. 

8. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
9. Zapraszam do udziału w naszym Parafialnym Odpuście ku czci św. Małgorzaty w niedzielę  

23 lipca.  
10. Uroczyste poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji wspomnienia św. Krzysztofa będzie 

miało miejsce w niedziele po wspomnieniu św. Patrona kierowców 30 lipca.  
11. W przyszłą niedzielę są wolne dwie intencje mszalne o 10.30 i 16.30. zainteresowanych 

zapraszam do zakrystii po mszy św. lub kancelarii w godzinach urzędowania. 
12. Dyplomy udziału w Bliższym Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa w roku szkolnym 

2016/2017 są do odbioru w zakrystii po mszy świętej. 
 
 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec: 
 
Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu 
ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz 
piękno życia chrześcijańskiego. 


