
 

➢ Przeżywamy 14 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej nie-
dzieli jest przeznaczona na WŚSD. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

 

---------------------- --------------------- ------------------ ------ 
 

➢ Dzisiaj, po mszach o 10.30 i o 12.00 pobłogosławimy pojazdy  
i będziemy modlili się o błogosławieństwo dla kierowców i bezpie-
czeństwo na drogach. Kierowców prosimy o zaparkowanie pojazdów 
na parkingu, przy grocie i wzdłuż ulicy Plebiscytowej. 
➢ Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
➢ Przypominamy, że od ubiegłego poniedziałku obowiązuje waka-

cyjny porządek mszy, w związku z tym nie ma w niedziele Mszy św. 
o godz. 18.00, jest natomiast od dzisiaj dodatkowa msza o godz. 
20.00 dla tych wszystkich, którzy z powodu wyjazdów, odwiedzin go-
ści, czy innych spraw nie zdążyli uczestniczyć w mszach wcześniej-
szych. Natomiast w tygodniu  msze są sprawowane o godz. 7.00  
i 18.00, w soboty o godz. 7.00 i 17.00.  
➢ W środę przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych – 

Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Z tej racji w sobotę 
9 lipca w naszej Parafii odbędzie się Parafialny Dzień Chorego. Za-
praszamy osoby chore, niepełnosprawne i osłabione wiekiem do ko-
ścioła. Prosimy rodziny oraz bliskich o pomoc chorym w ich dotarciu 
do kościoła. Rozpoczęcie Dnia Chorego o godz. 9.30. Wcześniej od 
godz. 9.00 modlitwa różańcowa oraz możliwość przystąpienia do spo-
wiedzi świętej. W ramach modlitwy: Msza święta z możliwością przy-
jęcia sakramentu namaszczenia chorych; po Mszy nabożeństwo lo-
urdzkie z indywidulanym błogosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem. Na zakończenie spotkania zapraszamy do oratorium na po-
częstunek i spotkanie. Mszę św. oraz spotkanie poprowadzi Krajowy 
Duszpasterz Apostolstwa Chorych – ks. dr Wojciech Bartoszek. 
➢ W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po mszy porannej 

w intencji kapłanów, zwłaszcza pochodzących z naszej parafii  
i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, odprawimy nabo-
żeństwo o nowe powołania i uświęcenie duchowieństwa. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej 

na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę ró-
żańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 26-
30. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa 

Niedzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne ciekawe pu-
blikacje. 
➢ Prosimy zachować godny strój wchodząc do kościoła. Przypomi-

namy również, że regulamin cmentarza zabrania wchodzenia na 
cmentarz z psami. To miejsce spoczynku naszych zmarłych a nie te-
ren załatwiania psich potrzeb.  
➢ W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Eryk Gawron i Teresa 

Brzezina-Krupa. Wieczny odpoczynek… 

 
   
 
 

Słowo życia: 
3 lipca 2022 –   14 Niedziela Zwykła –  Lk10,1-12.17-20 
4 lipca ca 2022 – Poniedziałek  - Mt9,18-26 

5 lipca 2022 – Wtorek   - Mt9,32-38 
6 lipca 2022 – Środa – Mt10,1-7 
7 lipca 2022 – Czwartek    - Mt10,7-15 
8 lipca 2022 – Piątek   - Mt10,16-23 
9 lipca 2022 – Sobota – Mt10,24-33 

 
 

 

CZTERNASTA  NIEDZIELA ZWYKŁA                          03.07.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Michała Tytko, ++ dziadków z obu stron. 
9.00 Msza św. Za + Maksymiliana Blinda w 30 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Za + Bożenę Karwot – dar od Grupy „Adonai”. 
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny i Tadeu-

sza Kieś z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum 
Po mszy chrzest: Zuzanna Wieczorek 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św.  obrzędem Chrztu św.: Antoni Brzezina, Daniel Wy-

socki (ochrzczone: Marcelina Tkocz, Zuzanna Wieczorek) 
20.00 Msza św. Za + Antoniego Piła – dar od rodziny Bindacz. 
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PONIEDZIAŁEK                                                             04.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Rudolfa Matuła we wspomnienie urodzin.  

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Tadeusza Zalewskich, ++  

dziadków.   
 

WTOREK                                                                       05.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Różę i Ewalda Miliczek, teściów Edwarda i 

Helenę, rodziców Alberta i Gertrudę Kachel 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Ewalda Brzezina, brata Jerzego, rodziców i teściów, 
syna Andrzeja. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Niemyjskiego z oka-
zji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum 
  

ŚRODA – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. 06.07.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Golasz z 

okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    
Po mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Grzegorza Pytlik w 1 rocznicę śmierci. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                           07.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii 

jak i pochodzących z parafii, oraz o nowe powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
Po mszy św. nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Renatę Dzierżenga w 1 rocznicę śmierci 
2. Za + Franciszkę Kiliszowską 
 

  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.          08.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ernesta Doleżych  

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. Za + Leona Gwoździk, żonę Paulinę, Szymona Ma-

giera, syna Antoniego. 
  

SOBOTA                                                                             09.07.2022r.  
6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 

 
 
 
 

9.30 

Msza św. Za + Marię Święty, Zofię i Jana Glenc, Franciszkę i 
Joachima Tytko, Władysława i Helenę Piprek. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże 
Różańcowe 26 - 30 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy   
Msza św. w intencji chorych i seniorów z okazji Parafialnego 
Dnia Chorych. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-
mentu Pokuty 

17.00 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Ottona Stasiak 
 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                           10.07.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Mieczysława Jankowskiego. 
9.00 Msza św. Za + Janinę Niziołek – dar od rodziny Żądło. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Sebastiana z okazji 

40 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Macieja Chmielew-
skiego z okazji 1 rocznicy urodzin z prośbą o opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci; Maciej 
Chmielewski, Lidia Kubik 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Maja Bizoń, Alicja By-

glewska, Wioleta Dornia, Bartosz Świtula 
20.00 Msza św. Za + Mateusza Woźnica. 

  
Www 


