
 

➢ Przeżywamy dziś 18 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzi-
siejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.  
Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- 

➢ Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Przy-
pominamy także, że ostatnia Msza św. w niedzielę jest sprawowana w na-
szym kościele o godz. 20.00.  
➢ Od poniedziałku rozpoczynamy miesiąc sierpień, w którym zachęcamy 

do trzeźwości i abstynencji. Swoje zobowiązania z tym związane można wpi-
sać do Parafialnej Księgi Trzeźwości.  
➢ We wtorek przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust 

zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią Wierzę w Boga, Ojcze 
nasz i Zdrowaś Maryjo oraz spełnią zwykłe warunki odpustu (m.in. spo-
wiedź). 
➢ W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.  

W I czwartek na mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w mo-
dlitwie o wszystkich powołanych i modlimy się o nowe powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabo-
żeństwo o nowe powołania. 
➢ W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, po niej na-

bożeństwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź 
oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spo-
wiedzi w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 
16.00. 
➢ W I sobotę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msza w intencji 

członków róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej 
Szensztackiej, po niej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi. W piątek i sobotę od godz. 8.00 odwiedzimy z posługą sakra-
mentalną chorych i starszych parafian (w wakacje odwiedziny u chorych i 
seniorów godzinę wcześniej). Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do 
środy włącznie. 
➢ W sobotę 6 sierpnia o godz. 15.00 w oratorium odbędzie się nauka 

przedchrzcielna. Prosimy w kancelarii zgłosić swój udział w nauce. Sakra-
ment Chrztu św. sprawowany będzie w przyszłą niedzielę na mszy o 16.30. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Ko-

ronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, 
którą w tym tygodniu poprowadzą kobiety z grupy Miriam. Od godz. 16.00 
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Tradycyjna pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się w dniach od 11 

do 14 sierpnia. Zapisy na pielgrzymkę przyjmuje p. Sabina Gajda. W ga-
blotce parafialnej i w Ordo znajdziemy szczegółowe informacje.  
➢ Przypominamy, że w miesiącu sierpniu sobotnie mityngi Anonimowych 

Alkoholików będą miały charakter informacyjny i serdecznie na nie zapra-
szamy wszystkich szukających pomocy.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Nie-

dzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje. 
 
 

   
 

Słowo życia: 
31 lipca 2022 –   18 Niedziela Zwykła –  Lk12,13-21 
1 sierpnia ca 2022 – Poniedziałek  - Mt14,13-21 
2 sierpnia 2022 – Wtorek   - Mt14,22-36 
3 sierpnia  2022 – Środa – Mt15,21-28 
4 sierpnia  2022 – Czwartek    - Mt16,13-23 
5 sierpnia 2022 – Piątek   - Mt16,24-28 
6 sierpnia 2022 – Sobota – Lk9,28b-36 

 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                          31.07.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Halinę Kostka-Lewandowską we wspomnienie 

urodzin. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary z okazji 30 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny i Krystiana 
Urbisz z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stefana Zieleźny z 
okazji 75 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 
Po Mszy św. chrzest Oktawia Kuklińska 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. wolna intencja. 
20.00 Msza św.  Za + Krystynę Gwoździk w 2 rocznicę śmierci. 
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PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK    01.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jerzego Tarabura. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. Za + Rudolfa Sosna i Lucjana Sosna w kolejną rocznicę 

śmierci. 
 

WTOREK                                                                                02.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Otylię i Henryka Majer, Leokadię i 

Marcina Olearczyk. 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Irenę i Jana Fojcik, syna Janusza, ++ 
dziadków z obu stron. 
  

ŚRODA                                                                              03.08.2022r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Damiana Hołomek w 30 rocznicę śmierci.    

Po mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Małgorzatę Wodecką, męża Augustyna.  
 

I CZWARTEK MIESIĄCA – Wsp. św. Jana Marii Vianney΄a,   04.08.2022 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 kapłańskie, za-
konne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Stanisława Koczego w 1 rocznice śmierci. 
  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIACA                                    05.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 
2. Za + Annę Zdrzałek.  
Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

13.00 Msza św. ślubna: Edyta Chromik zd. Ledwoń – Patryk Chromik 
18.00 Msza św. Za + Tomasza Wywioł w 1 rocznice śmierci. 

  

 I SOBOTA MIESIĄCA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 06.08.2022r. 

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji Róż różańcowych i za ++ Monikę Staniek Marię 
Francuz.  
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztac-
kiej.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi grupa ko-
biet „MIRIAM”  oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy    

15.00 Msza św. ślubna: Dominika Konopka – Dawid Prochoński 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-

mentu Pokuty 
17.00 Msza św. Za + Annę Musioł  

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                         07.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. W intencji Sióstr Służebniczek i Rodziny Edmunda Bo-

janowskiego z podziękowaniem za odebrane łaski oraz o rychłą 
kanonizację bł. Edmunda Bojanowskiego. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Janusza Jur-
kowskich z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka Rużyckiego z 
okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Alojzego Trzeciok z 
okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

14.30 Msza św. ślubna: Katarzyna Niesporek – Piotr Klanowski 
16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. 
20.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Lidii z okazji 70 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

 


