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1. W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie
stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak
dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy
pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego
nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie
tylko w uszach.
2. „Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe nasze życie” – powiedział ks. bp Edward
Materski, który uczestniczył w nim jako seminarzysta i niósł pomoc duszpasterską. Módlmy się za
wszystkich, którzy przez 63 dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny.
Pamiętajmy o nich.
3. Dzisiaj rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu.
4. Dzisiaj przed Kościołem zbieramy do puszek ofiary na pomoc poszkodowanym w nawałnicach w
Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii. Za wszelkie ofiary Bóg zapłać!
5. Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem z
Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz
i wyznanie wiary, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w
intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.
6. W dniu 5 sierpnia około godziny 7:45 przejdzie przez naszą Parafię Pielgrzymka z Kościerzyny na
Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymają się na posiłek przy Kościele. Liczba osób to ok. 100 – 150 osób. Po
modlitwie w Kościele proszę o przygotowanie śniadania dla tej grupy.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
pierwszy piątek miesiąca możemy skorzystać z sakramentu pojednania od godz: 16:00 do godz:
16:45. Po Mszy Św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz: 21:00.
8. W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego.
9. Objazd chorych i starszych osób w sobotę, od godz: 8:30. Zapisy tych osób w Zakrystii lub Biurze
Parafialnym.
10. W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz: 11:00 spotkanie członków Żywego Różańca.

11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
13. W tym tygodniu patronuje nam:
– w środę 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, gorliwy duszpasterz, patron
proboszczów.

INTENCJE MSZALNE
02.08. – 08.08.2021 r.

Poniedziałek, 02.08.2020 r.
godz: 18:30

Za śp. Tomasza Jakubowskiego – int. od Elżbiety Adamskiej z rodziną

Wtorek, 03.08.2021 r.
godz: 18:30

Za śp. Stefanię Strzelińską – int. od Katarzyny Karczmarz z rodziną
i Sławomira Kawki z rodziną

Środa, 04.08.2021 r.
godz: 18:00

Nowenna do Matki Bożej

godz: 18:30

W intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Matki Bożej

Czwartek, 05.08.2021 r.
godz: 18:30

Za śp. Stefana Pierzyńskiego – int. od rodziny Pawełczaków
z Gościeszyna

Piątek, 06.08.2021 r.
godz: 18:30

Za śp. Stefana Pierzyńskiego – int. cioci Stefanii Grzechowiak

i rodziny Folaron

Sobota, 07.08.2021 r.
godz: 18:30

1) Za śp. Teresę, Bolesława Rychlewskich, Oliwię Rodak, Stefana
Palucha
2) Za śp. Marię Malak – int. od przyjaciół Teresy i Macieja z rodziną

Niedziela, 08.08.2021 r.
godz: 8:30

Za śp. Michała w 20 rocz. śm., i Martę Basińskich, Łucję i Mieczysława
Karasiewiczów

godz: 11:00

Za śp. Bernarda Szymczaka
(Chrzest Filipa Rybackiego)

