
03.07.2016 - XIV Niedziela Zwykła 
 

„Chrystus pragnie być z nami na drogach naszego życia. W Tygodniu św. Krzysztofa w sposób 
szczególny zastanówmy się czy zapraszamy Pana Jezusa, aby nam błogosławił w czasie 
podróży? Przez przyczynę Patrona kierowców - św. Krzysztofa, módlmy się za wszystkich 
kierowców, motocyklistów, rowerzystów, pieszych i podróżujących. Prośmy, by dobry Bóg był 
zawsze obecny w naszym życiu i w czasie naszych podróży. Bądźmy też wdzięczni za 
dotychczasowe szczęśliwe podróże, bo wdzięczność otwiera drzwi do skarbca Bożych łask. Tę 
wdzięczność możemy okazać przez naszą modlitwę i uczestnictwo w Eucharystii, ale też przez 
udział w Akcji Św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na pojazdy dla polskich 
misjonarzy, pracujących na wszystkich kontynentach. Dzięki tej pomocy będą oni mogli 
łatwiej wypełniać swoją misję i docierać do ludzi z Ewangelią niosąc Miłosierdzie 
Drogami Świata”. - wg. MIVA Polska. 
 

- Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Piotra Kaczmarczyka, który będzie pomagał w 
pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Jest też obecnie na studiach podyplomowych z Teologii 
Fundamentalnej. Ks. Piotr na kapłana został wyświęcony w dn. 26.05.2012 r. w Olsztynie a 
pochodzi z Kobiernic k. Żywca. Bardzo się cieszymy i życzymy ks. Piotrowi wszelkich Łask 
Bożych i owocnej pracy w naszej parafii. 
 

- W tygodniu obchodzimy:  - poniedziałek: św. Elżbiety Portugalskiej, Królowej 
- środa: bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy nazywanej Matką Afryki  
- piątek: św. Jana z Dukli, Kapłana 
 

- W Marózie w WDW - Msza św. o godz. 12.oo w każdą niedzielę 
 

Niedziela  03.07.2016  
8.oo     +Ingrid Dzwonkowska 4 r. śm. +Bogusław Dzwonkowski 
10.oo   +Marian Gersz   
16.oo   +Halina, Franciszek, Henryka Kopeccy 
 

Niedziela  10.07.2016  
8.oo     +Stanisław Dolat i Rodzice z obojga stron 
10.oo   o Boże błogosławieństwo dla Marcela Syska 1 rocznica urodzin  
 i Chrzest Karoliny Kosyl   
16.oo   za parafian i naszych gości 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu Rodziny z Witramowa z nr. 10 i 10a - 
Świderek, Chmieliński, Grzywiński, Więckiewicz 
 

- Dziękuję za ofiary od Rodzin na zapłacenie gazu za ogrzewanie kościoła 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Za tydzień Ministranci i Lektorzy będą sprzedawać ciasta po każdej Mszy św. - zbierają 
fundusze na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa 
 

- Dziś święcimy pojazdy i błogosławimy kierowców na rozpoczęcie sezonu urlopowego, ofiary 
będziemy składać na MIVA Polska, środki transportu dla polskich misjonarzy - piosenki o 
kierowcach i dla kierowców śpiewa u nas Kapela Jakubowa z Olsztyna  

 


