
 

Intencje  Mszalne  
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  - 19. 07. 

     730  – +JANINA KRET (23r. śm.) +ANTONI KRET (13r. śm.) ++Z RODZINY KRET i CHMIEL 
     900– ++RODZICÓW i +BRATA 

    1030 –  +MIROSŁAWA BŁASZCZAK (19r. śm.) +KORNELA(ona) +JAKUB 

    1200 – Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                  dla RODZINY WOLSKICH DZIECI WNUKA i LEOKADII z ok. urodzin 
   1800 – +JÓZEF PIELUCH ++RODZICE 

 
PONIEDZIAŁEK  – 20.07.  

   1800 –  +CZESŁAW WONTOR (int. z ok. imienin) +MARIA WONTOR  
                   ++Z RODZ. WONTOR, ANDRZEJEWICZ, ZIĘBA 

WTOREK –21.07. 

 
      1800 – +EUGENIUSZ SKIBA (int. od syna z rodziną) 

ŚRODA - 22.07.  

 

1800 –1.  +EUGENIUSZ SKIBA (int. od rodziny SKIBÓW ze SZKODNEJ) 

2. +BRONISŁAWA +BRONISŁAW +EDWARD 

3. +JANINA BARCZUK (30dni po śmierci) 

4. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla dobrodziejów w 
podziękowaniu za pomoc  

 

CZWARTEK  – 23.07. 

    1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla ALICJI z ok.  

                 imienin oraz dla KAZIMIERZA z ok. 84r. urodzin 

 
PIĄTEK –24.07. 

      1800 – +FELIKS LIPKOWSKI (40r. śm.) 
 

 SOBOTA –25.07. 

      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                     dla DARIUSZ i JOANNY z ok. 25r. ślubu 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 26. 07. 

     730  – +ALINA KIJEWSKA (1r. śm.) +FRANCISZEK KIJEWSKI ++RODZICE Z OBU                 
                  STRON 
     900– +JAN DEMEŃCZUK (22r. śm.) ++RODZICÓW Z OBU STRON  
                +BRONISŁAWA +MARIA +IZABELA 

    1030 –  +FRANCISZEK BIAŁEK (1r. śm.) +ZOFIA BIAŁEK ++DZIADKOWIE 

    1200 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                   dla KLAUDII PIĄTEK z ok. 30r. urodzin 
   1800 – +CZESŁAW +MARIUSZ MICHALAK 
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        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
19.07.2020r. 

1. Dzisiaj w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa – Patrona 
Kierowców po każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie 
wszystkich pojazdów na parkingu przy kościele. /SAMOCHODY, 
ROWERY, SKUTERY, MOTORY, HULAJNOGI ITD./W czasie 
poświecenia będą zbierane ofiary na środki transportu dla 
misjonarzy. Oddając się pod opiekę św. Krzysztofa, podczas 
kierowania pojazdami, pamiętajmy o rozwadze i ostrożności.  
2. Trwają wakacje, wszystkim naszym parafianom wyjeżdżającym na 
wakacje życzymy dobrego wypoczynku i dobrej pogody. W naszej parafii 
witamy miłych gości i życzymy miłego wypoczynku i pobytu w naszych 
stronach. 
3. W czasie wakacji nie ma Mszy św. porannej. Msza św. w dni 
powszednie codziennie o godz. 18:00. W niedzielę Msze św.  
w porządku normalnym czyli 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. 
Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W czasie wakacji kancelaria 
parafialna czynna w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.  
Również w czasie wakacji kościół jest otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. 
wieczornej. 
4. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. W czasie adoracji okazja do 
Spowiedzi św. Zakończenie adoracji Koronką do Bożego Miłosierdzia 
następnie Msza św. W tym dniu szczególnie modlimy się  
za powołanych do służby w Kościele i o nowe święte powołania kapłańskie 
i zakonne. 

5. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św., jak również w kancelarii 
parafialnej. 

6. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły ,i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, małego Gościa 
Niedzielnego, Niedzielę. W agendzie do nabycia m. in. PISMO ŚWIĘTE, 
„Dzienniczek” św. siostry Faustyny, artykuły do Pierwszej Komunii Św.  
i inne. 

7. Uroczystość pierwszej Komunii Św. w naszej parafii odbędzie się 27 
września 2020r. 

8. W minioną niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone były na 
potrzeby remontowe w naszej parafii. Zebraliśmy 2940zł. „Bóg zapłać” za 
złożone ofiary. 

9. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie 
kościoła do dzisiejszej liturgii. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; BŁ. CZESŁAWA, KAPŁANA 

- środa; ŚW. MARII MAGDALENY, ŚWIĘTO 
- czwartek; ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI 
EUROPY, ŚWIĘTO 

- piątek; ŚW. KINGI, DZIEWICY 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  
Śp. + LEON SZCZERBA +ANNA SZKLANNA. Wieczne 
odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

2020  

Odsłony: 184 

TYDZIEŃ ŚW. KRZYSZTOFA I 20 LAT MIVA POLSKA 

W dniach 19-26 lipca 2020 będzie obchodzony 21. Ogólnopolski Tydzień św. 

Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 

kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za 

wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy 

się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla 

wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich 

pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich 

użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i 

wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 

grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. (JK) 

Tydzień św. Krzysztofa obchodzony z okazji wspomnienia patrona kierowców i 

podróżnych, w tym roku będzie przeżywany pod hasłem „Umocnieni 
Eucharystią niesiemy Chrystusa”. „Uczestnictwo w Eucharystii zobowiązuje 

każdego wierzącego do dzielenia się wiarą i Bożą miłością z innymi. W niej też 

otrzymujemy wielki ładunek Bożej „energii”, dającej nam zdolność do dawania 

świadectwa wiary i ukazywania innym piękna Ewangelii. Nie zaniesiemy 

Chrystusa innym, jeśli On wpierw nie zamieszka w naszych sercach” – 

napisał bp Jerzy Mazur w specjalnym komunikacie wydanym na ten czas. 

 


