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XIV Niedziela zwykła
Z księgi Zachariasza (9,9-10)
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do
ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On
zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój
ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aŜ po
krańce ziemi”
Ukojenie duszy i ciała
Rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje, upragniony odpoczynek po wielomiesięcznej
pracy zawodowej, po intensywnej nauce szkolnej i akademickiej. To przede wszystkim czas
bycia z rodziną, przebywania w gronie najbliŜszych. Być moŜe wakacje dla niektórych z nas
oznaczają teŜ troskę o znalezienie pracy. Oby w tym wakacyjnym czasie nie zabrakło Jezusa
Chrystusa, który czeka na nas i wyciąga swoje ręce, by pokrzepić, wzmocnić, to, co słabe i
aby obudzić w nas wiarę, nadzieję i miłość. On dziś czeka i szuka nas, aby to wszystko, co
po ludzku planujemy, było zgodne z wolą Ojca.
Panie Jezu Chryste, cichy i pokornego serca, przychodzę do Ciebie, abyś mnie pokrzepiał w
moim Ŝyciu i zawsze był przy mnie.

Ogłoszenia z Ŝycia naszej parafii
•
•
•

•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz
na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. Dzisiaj po Mszach Świętych poświęcenie
pojazdów. MoŜna przy tej okazji nabyć brelok z wizerunkiem św. Krzysztofa.
W okresie wakacyjnym w tygodniu Msze Święte o 630 oraz o 1800. Kancelaria rano
będzie czynna do 800. Spowiedź przed Mszą Świętą.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1700. Od godz. 1700 Godzina Święta. Tego dnia wieczorem gościć
będziemy ks. Damiana Stańka, neoprezbitera z par. św. Mikołaja. Będzie udzielał
prymicyjnego błogosławieństwa. Ks. Grzegorz Bławicki będzie udzielał prymicyjnego
błogosławieństwa przyszłą niedzielę.
Przypominamy o moŜliwości wyjazdu na pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja.
W kancelarii przyjmowane są zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, która
wyruszy w tym roku 1 sierpnia. Święto MłodzieŜy na G. św. Anny od 18 lipca.

•
•
•

Siostry misyjne z klasztoru Annuntiata poprowadzą w dniach od 7 do 11 lipca
rekolekcje dla dziewcząt i zapraszają osoby chętne.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli porządkować dom katechetyczny po
nadmiernych opadach w miniony czwartek.

Poniedziałek – 4 lipca 2011
Mt 9,18-26
630 Do BoŜej Opatrzności w int. Stanisławy Klimowicz z ok. 85. r. ur. z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 Za †† ciocię Janinę, siostry Kazimierę, Krystynę, Marię oraz wszystkich zmarłych z
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 5 lipca 2011
Mt 9,32-37
630 Za †† męŜa Wilhelma w rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo Głombik i Śliwka
1800 W intencji Marii w 50. r. urodzin, syna Mirosława i córki Anny w rocznicę urodzin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Środa – 6 lipca 2011 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Mt 10,1-7
630 Za † Józefa Sztukę
1800 Za † Ŝonę Janinę Hermanowską w I rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
I Czwartek miesiąca – 7 lipca 2011
Mt 10,7-15
630 Za †† Józefa Ćwika, rodziców Agnieszkę, Ferdynanda, dusze w czyśćcu cierpiące
1700 Godzina Święta
1800 O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od
wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej
SłuŜby Ołtarza
Piątek – 8 lipca 2011 – św. Jana z Dukli, kapłana
Mt 10,16-23
630 Za † Teofila Panica
1800 W intencji Joanny i Bogumiła z okazji 16. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Sobota – 9 lipca 2011
Mt 10,24-33
630 Za †† Elfrydę Taszka w rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo
1200 Ślub: Dorota Pieprzowska – Daniel CięŜkowski
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: Do BoŜego Miłosierdzia za † Mariannę Martynus w I rocznicę
śmierci, zmarłych matkę, ojca i brata
XV Niedziela zwykła – 10 lipca 2011
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
700 Za † Jerzego Waliczka (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13)
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za † matkę Helenę w I rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
1030 Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Stanisława StęŜowskich z okazji 55.
rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa z okazji 70. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
na dalsze lata Ŝycia
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Za †† matkę Annę Klimaszka w 30. rocznicę śmierci, dziadków z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: w intencji przeŜywających rekolekcje

