
 
02.07.2017 - XIII Niedziela Zwykła 

 

- Tylko Bóg może żądać dla siebie miłości tak heroicznej, przewyższającej miłość do 
matki i ojca, syna, córki. W ewangelicznej perspektywie każda strata przeradza się 
jednak w zysk, a kluczem ułatwiającym akceptację tej logiki jest paradoks codziennego 
krzyża. Można wprawdzie iść za Jezusem bez krzyża, ale wówczas trudno liczyć na 
twórczy udział w misterium paschalnym - w zanurzeniu przez chrzest w śmierci 
Chrystusa, po to, by wraz z Nim wkroczyć w nowe życie. (wg. Oremus) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- poniedziałek: święto św. Tomasza Apostoła 
- I czwartek: modlimy się o powołania i za powołanych do Służby Bożej 
- I piątek miesiąca - od godz. 8.oo odwiedziny chorych, zmiana tajemnic Żywego 
Różańca i od godz. 17.30 okazja do spowiedzi i zachęcam do odprawiania pierwszych 
piątków miesiąca, jak zapewnia Jezus w objawieniach: „Serce moje stanie się dla nich 
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”.  
- sobota: św. Jana z Dukli, kapłana 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

02.07.2017 - XIII Niedziela Zwykła 
8.oo      +Ingrid Dzwonkowska 5 r. śm. i Bogusław Dzwonkowski 
10.oo   +Halina Kopecka, Henryka i Franciszek Kopeccy oraz Tadeusz Piotrowski 
16.oo   +Władysław Radzki 3 r. śm. 
 

- Msza św. za parafian, gości i dobrodziejów odprawiona w Marózie Ośrodku Rewita 
- wtorek:   w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II i św. Stanisława (prośby na 
kartkach) 
- czwartek:   +Genowefa, Franciszek i ich Rodzice 
 

09.07.2017 - XIV Niedziela Zwykła 
8.oo      +Henryk Jakubiak 1 r. śm. i Michał Bucior 60 r. śm. 
10.oo   +Stanisław Tracz 7 r. śm. 
16.oo +Maria Nachuluk-Góralska 8 r. śm. z okazji imienin, Władysław Nachuluk 50 r. 
śm. 
  

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Orzoł, Rybka, Kurlej 
 

- Zapowiedzi (1): Kamil Kalisz, kawaler z Maróza i Justyna Wysomirska, panna z Łęgut  
   

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu - jest bardzo ciekawy cykl pt. „Życie na 
wyspie” 
 

- Życzymy pięknej niedzieli i dobrego tygodnia, wszystkim gościom spokojnego 
odpoczynku   


