
 Przeżywamy 15 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Dzisiejsza kolek-
ta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Przygotowujemy się do rozpo-
częcia następnych remontów przy kościele i starym cmentarzu. Serdeczne Bóg 
zapłać za wszystkie ofiary. 
 Dziękujemy Bogu za diakona stałego, pana Zbigniewa, którego w miniony 

czwartek ks. Biskup Adam wyświęcił dla posługi w naszej Parafii i polecamy go 
Waszym modlitwom.  
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00 
 Od poniedziałku wznawia swoją działalność Legion Maryi. Spotkania przez 

okres wakacji będą się odbywać w każdy poniedziałek o godz. 8.00. Zapraszamy 
wszystkich członków i chętnych na spotkania. 
 We wtorek po mszy wieczornej grupa kobiet „Miriam” zaprasza na spotka-

nie do oratorium. 
 We wtorek 13 lipca przypada dzień fatimski. Zapraszamy na Mszę św. o 

godz. 19.00, a o niej na nabożeństwo fatimskie i procesję z figurą naokoło kościo-
ła. Intencje modlitewne można składać w zakrystii, zapraszamy Panów niosących 
figurę, Dzieci Maryi, członków Róż Różańcowych, Legionu Maryi. Prosimy o przy-
niesienie świec.  
 Pozostałe grupy parafialne zachęcamy aby w miarę możliwości i z zachowa-

niem wszelkich niezbędnych zasad jak najszybciej podjęły się już spotkań w gru-
pach.  
 W środę, 14 lipca po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na spotka-

nie z naszym parafianinem Danielem, który od kilku lat działa we wspólnocie 
Cenacolo w Peru. Będzie opowiadał o swojej posłudze misyjnej wśród dzieci i 
młodzieży Peru. 
 Ministrantów zapraszamy na spotkanie formacyjne i wycieczkę w czwartek o 

godz. 9.00.  
 W trzeci piątek miesiąca, w który czcimy w sposób szczególny Miłosierdzie 

Boże, zostanie odprawiona Msza wotywna o Miłosierdzi Bożym, a następnie na-
bożeństwo, natomiast o godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę 

do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym 
tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr. od 31 do 35. W sobotę o godz. 16.00 
adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Trwają prace remontowe przy wejściu na chór kościoła. Prosimy o ostroż-

ność przy przechodzeniu tamtą stroną. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i 

innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą.  
 Są jeszcze wolne miejsca w autokarze na pielgrzymkę dla kobiet do sanktua-

rium M.B. Piekarskiej, która odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia. W tym celu 
należy wpisać się na listę w zakrystii. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Grzegorz Pytlik, Jerzy Ochman, Kry-

styna Wik i Renata Dzierżenga. Wieczny odpoczynek… 
 Wszystkim przed którymi jeszcze urlop życzymy dobrej pogody, miłego wy-

poczynku i bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie 
zabrakło Eucharystii. Zachęcamy aby na szlakach swoich podróży nawiedzać 
miejsca sakralne, pamiętajmy wtedy o stosownym stroju. 
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Słowo życia: 

-11 lipca 2021–  XV Niedziela zwykła – Mk6,7-13 

12 lipca 2021 – Poniedziałek  -  Mt10,34-11,1 

13 lipca 2021– Wtorek   -  Mt11,20-24 

14 lipca 2021– Środa – Mt11,25-27 

15 lipca 2021 – Czwartek    - Mt11,28-30 

16 lipca 2021 – Piątek   - Mt12,1-8 

17 lipca 2021 – Sobota -  Mt12,14-21 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                        11. 07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ Adelajdę i Pawła Czogalik w kolejną rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki i Mirosława Langer z 

okazji 20 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiktorii Obstoj z okazji 1 rocz-
nicy urodzin z prośbą o   zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. błog. rocznego dziecka Wiktoria Obstoj  

12.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana Nosiadek z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ignacego Wojaczek z okazji przyjęcia 
sakramentu chrztu św. z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest Ignacy Wojaczek i błog. rocznego dziecka Grzegorz 
Nawrat. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Martyna Maj, Lidia Barnaś. 



(Grzegorz Nawrat, Wiktoria Obstoj) 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.    12.07.2021 
r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Antoniego Elsner w 17 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Dawida Gabryszak w rocznicę śmierci..  
2. Za ++ Helenę i Henryka Bugla w kolejną rocznicę śmierci. 
 

 

WTOREK – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerarda i Benedykta.  13.07.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Leontynę Sudoł we wspomnienie 1 rocznicy śmierci, 

syna Jana ++ z rodziny Sudoł  i Salamonowicz. 
Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Róży Bednorz z okazji 70 rocznicy 
urodzin oraz córki Iwony z okazji urodzin z podziękowaniem za odebra-
ne łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji diakona Zbigniewa Szurka z prośbą 
o zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w posłudze 
diakonatu – dar od lektorów i szafarzy. Po Mszy św. chrzest - Marlena Pak. 

19.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Fa-
timskiej w intencji Siostry Julianny z podziękowaniem za odebrane łaski 
i prowadzenie Grupy Dzieci Maryi z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w dalszej pracy i życiu zakonnym. Dar od Dzieci Maryi. Mo-
dlitwa różańcowa i nabożeństwo do M.B. Fatimskiej. 
 

ŚRODA                                                                                      14. 07. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za + syna Winfryda Baszton we wspomnienie 64 rocznicy 

urodzin. 
Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego.    

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Teodora Pawlik we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Zbigniewa Liskowiak.      
 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK                15. 07. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Niepokalanie Po-
czętej w intencji Siostry Bogumiły z okazji urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i błogosła-
wieństwo Boże na dalsze lata życia zakonnego.  

2. Za + Dawida Pytlik w 16 rocznicę śmierci. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.    

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + męża Henryka Swoboda. 
2. Za + męża Jana Szenk we wspomnienie urodzin ++ rodziców Zofię i 
Fryderyka Kufka, teściów Otylię i Stefana Szenk ++ rodzeństwo.  

 

III PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie NMP z Góry Karmel         16. 07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ Ryszarda i Bronisławę Taul, córki Elżbietę i Marię Taul 

w kolejną rocznicę śmierci. 
Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.    

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.    
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Annę i Augustyna Dobias, dziadków i pradziadków z 
obu stron. 
2. Za + męża Włodzimierza Kopiec w 2 rocznicę śmierci.    
 

  SOBOTA                                                                               17. 07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Dariusza Rużyckiego w kolejną rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowa nr 31 – 35 oraz na-
bożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy 

13.00 Msza św. ślubna: Monika Żymełka – Kamil Kopeć 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 
2. Za + Krystynę Adamczyk w kolejną rocznicę śmierci.  
 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                   18 .07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP          
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Norberta Wita  z okazji 80 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karoliny i Karola Sadowskich 
z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Ryś z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św.   Do Opatrzności Bożej w intencji Edeltraudy z okazji 80 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
Po Mszy św. chrzest - Marlena Pak, Paweł Brzezina. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 

16.30 Msza św. Za + Andrzeja Nogły w 1 rocznicę śmierci, córkę Magdalenę. 
 


