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 Obchodzimy dziś 17 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Od soboty rozpoczyna się sierpień, 
miesiąc trzeźwości i abstynencji. Zachęcamy do wpisu swoich przyrzeczeń abstynenc-
kich w Księdze Trzeźwości. Dziś w naszej Parafii na Mszy św. o godz. 10.30 także uro-
czystość Wczesnej Komunii Świętej. Otoczmy modlitwą te dzieci i ich rodziny. 

 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Za wszystkie Wasze 
ofiary i modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać.   

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00.  
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w 

nim Klubu Seniora.  
 W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Po mszy porannej odprawimy 

nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
 W niedzielę 2 sierpnia 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. 

 W niedzielę swoje urodziny obchodzi ks. Jacek Spyra. Zapraszamy na Mszę św. o 
godz. 9.00 w intencji solenizanta dziękując za Jego posługę. Księdzu Jackowi życzymy 
błogosławieństwa Bożego na kolejne lata życia i posługi kapłańskiej. 

 Także w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo pojaz-
dów i ich kierowców. Proszę samochody ustawiać na parkingu obok probostwa i przy 
Grocie Matki Bożej. 

 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego po mszy 
porannej. W sobotę modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą róże różańcowe 
nr 6-10. Popołudniu od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja 
do spowiedzi. 

 W przyszłą niedzielę  o 16.30 msza z udzieleniem sakramentu chrztu św. Nauka 
przedchrzcielna w sobotę 1 sierpnia o 15.00 w oratorium. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały 
dzień. W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury.  

 Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i bez-
piecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii, 
nawiedzając miejsca sakralne pamiętajmy o stosownym stroju. Dzieci wyjeżdzające 
na zorganizowane kolonie i obozy wyposażmy w pisemne żądanie aby organizatorzy 
umożliwili im udział w praktykach religijnych. 

 Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na  Wydział Teologiczny UŚ. 
  W minionym tygodniu odeszli do Pana: Urszula Kotarska, Norbert Szubert, Józef 

Szarek i Andrzej Nogły. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
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X V I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 13,44-52) 

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pe-

wien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co 

miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, po-

szukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebie-

skie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 

Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczy-

nia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą 

złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A 

On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem kró-

lestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare. 
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    SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                      26. 07. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej 

Uzdrowienia Chorych w intencji pewnej rodziny. 
 9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki i Wojciecha Kwiecień 

z okazji 7 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski oraz w intencji  córki Hani z okazji   
rocznicy 6 rocznicy urodzin o światło Ducha Świętego i opiekę Anioła Stró-
ża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św.  W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii świętej: 
Oliwii i Nikoli Maks oraz Tomasza i Pawła Rolnik. Po Mszy św. chrzest św. 
Konstanty Dudek 

12.00  Msza św. W intencji Parafian  
16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Barczyk z okazji 70 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Błogosławieństwo rocznego 
dziecka Ignacy Marcisz. 



 

PONIEDZIAŁEK                                                                      27. 07. 2020 r.                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Helenę i Ryszarda Glenc, rodziców i rodzeństwo.  

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

1. Za + syna Andrzeja Kłosek, męża Romana.  
2. Za + Sławomira Tatara w 4 rocznicę śmierci.  
 

WTOREK                                                                                28. 07. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Krzysztofa Senejko z okazji 50 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana:   
1. Za ++ Henryka i Helenę Bugla w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Jadwigę Materzok w kolejną rocznicę śmierci. 
 

ŚRODA – Wspomnienie św. Marty.                                     29. 07. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Swoboda z podzię-

kowaniem za długoletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 38. 
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Pawła i Zofię Rygielskich. 
2. Za + Grzegorza Norek w 7 rocznicę śmierci. 
 

CZWARTEK                                                                            30. 07. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Musioł z podziękowa-

niem za długoletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 25.  
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

  18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Józefa i Jadwigę Poloczek oraz ++ rodziców z obu stron. 
2. Za + Irenę Wawrzyńczyk w 5 rocznicę śmierci.  
 

PIĄTEK – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb.         31. 07. 2020 r.                                                              

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

Majer. 
18.00 Msza św. koncelebrowana 

1. Za + Rudolfa Sosna, syna Lucjana.  
2. Za + Elżbietę Usarek, brata Piotra, żonę Różę ++ rodziców z obu stron, 
szwagra Jana. 
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Wspomn. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i 
dK         01. 08. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji Członków Żywego Różańca oraz za ++ Pelagia 

Gwóźdź,  
Krystyna Gwoździk, Elżbieta Spandel. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe 
nr 6 – 10 oraz nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

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

17.00 Msza św. Za + Henryka Depta w 1 rocznicę śmierci, żonę Janinę. 
Błogosławieństwo rocznego dziecka Pola Marek 
 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                     02. 08. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Adriana Stebel.  

 9.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana w intencji 
księdza Jacka Spyra z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane 
łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi ka-
płańskiej.  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marii  z okazji 70 rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Róży z okazji 65 rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ilony Szczyrba z okazji 50 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

12.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Janusza Jurkowskich  
z okazji 60 rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny i Piotra Mitrenga z okazji 45 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny. Po Mszy św. chrzest – Grzegorz Nawrat. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
 16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Maria Pękała, Aleksander Langer, Ana-

stazja Świętochowska, Piotr Łycha (ochrzczone: Aleksander Jazłowski, 
Sebastian Melcer, Paulina Pawlas, Konstanty Dudek, Grzegorz Nawrat). 

  
  


