
07.08.2016 - XIX Niedziela Zwykła„Chrześcijaństwo jest dla nas wielką szansą, ale także niezwykle odpowiedzialnym zadaniem.To ewangeliczny program na życie, którego cel wyznaczył Bóg, a środki do niego prowadzącedobieramy dzięki wolności i rozumowi oświecanemu przez Ducha Świętego. „Komu wieledano, od tego wiele wymagać się będzie” – mówi Chrystus do uczniów. Dar życia, otrzymanetalenty, a przede wszystkim ofiara Odkupiciela są dla nas wezwaniem do służby. Onepodnoszą nasze człowieczeństwo i potwierdzają naszą godność dzieci Bożych.” - wg. Oremus
- Msze św. o godz. 18.oo – w tygodniu obchodzimy:
- poniedziałek: Św. Dominika, kapłana
- wtorek: Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy dziewicy i męczennicy
- środa: Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
- czwartek: Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej, Matki Pokoju - Jedności Chrześcijan
- piątek: Św. Klary, dziewicy
- Miesiąc sierpień – czas trzeźwości

Niedziela  07.08.2016
8.oo +Kurt Kossmann 18 r. śm.
10.oo +Tadeusz Sikorski 10 r. śm.
12.oo w ośrodku Rewita WDW: +Wanda i Wacław Głowacz, +Marianna i Henryk Kopa
16.oo +Henryk Jakubiak - 30 dzień
- poniedziałek godz. 18.oo + Franciszek Nalborski 17 r. śm. oraz + Teresa Nalborska
- piątek godz. 18.oo – Dziękczynno-błagalna z okazji 50-tej rocznicy Ślubu Zofii i HenrykaUrbanowskich
- sobota godz. 18.oo – Dziękczynno-błagalna z okazji 17-tej rocznicy Ślubu Magdaleny i Jackaz prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci

Niedziela 14.08.2016
8.oo + Marian Kaczmarczyk 15 r. śm.
10.oo – Dziękczynno-błagalna z okazji 20-tej rocznicy Ślubu Marii i Jana Kapeckich
16.oo – Dziękczynno-błagalna z okazji 60-tej rocznicy Ślubu Zenony i Lucjana Plucińskichoraz 12-tej rocznicy Ślubu Danuty i Rafała
- Zapowiedzi I: Do stanu małżeńskiego przygotowują się:Angelika Rybka, panna z Waplewa i Sebastian Lenkiewicz, kawaler z Małdyt- Dziękuję za sprzątanie i udekorowanie kwiatami kościoła, w tym tygodniu zapraszamparafian z Witramowa z nr. 18, 22, 23, i 24: Długińscy, Mikitiuk-Koziorowski i Cholewińscy- Już dzisiaj zapraszam na koncert organowy w naszym kościele w wykonaniu warszawskiegoartysty Rostislawa Wygnanienko dla upamiętnienia życia Siostry Bernardynki – MariiSymphroni, który odbędzie się w poniedziałek – 15 sierpnia, po zakończeniu Mszy Świętej –około godz. 16.30- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego- Jubilatom i solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia i zapraszamy douczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia Komunii Świętej. Wszystkim cieszącym się czasemurlopu życzymy udanego, radosnego wypoczynku, ale też przypominamy, że nie ma czasuwolnego od Pana Boga. Naszym parafianom i gościom wakacyjnym życzymy dobrego tygodniai zapraszamy do udziału w życiu religijnym naszej parafialnej wspólnoty.- Modlitwa o bezpieczną pracę, podróże i wypoczynek: „Pod twoją obronę…”


