
XIX Niedziela zwykła 
 8 sierpnia 2021 r. 

 
1. W każdą niedzielę wakacyjną o godz. 12:00 - Msza Św. w Marózie. 

 
2. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystośd Wniebowzięcia NMP., zwana w 

tradycji Świętem Matki Bożej Zielnej. Wyraźmy wdzięcznośd Bogu za 
tegoroczne plony, przynosząc do poświęcenia – kłosy zbóż, kwiaty, zioła. 
owoce, warzywa. Przynieśmy do świątyni to wszystko, co - dla naszego 
pożytku, dzięki Bożej Opatrzności - wyrosło w naszych ogrodach. 
Poświęcenie odbędzie się na każdej Mszy Św. 

 
3. Msze Św. w ciągu tygodnia o godz. 7:30. 

 

 Intencje Mszy św. 
- poniedziałek, o godz. 7:30  + Tomasz MAZUR - 20 Msza Św. gregor. 
- wtorek, o godz. 7:30 + Tomasz MAZUR – 21 Msza Św. gregoriaoska 
- środa, o godz. 7:30 + Tomasz MAZUR –  22 Msza Św. gregoriaoska 
- czwartek, o godz. 7:30 + Tomasz MAZUR – 23 Msza Św. gregor. 
- piątek, o godz. 7:30 + Tomasz MAZUR – 24 Msza Św. gregoriaoska 
 - sobota, o godz. 7:30 + Tomasz MAZUR – 25 Msza Św. gregoriaoska   
w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 + Jadwiga SMOSARSKA – dar od uczestników pogrzebu 

    - godz. 10:00 + Henryk TUMASZ  w 1 roczn. śm.  
    - godz. 12:00 (w Marózie) + Tomasz MAZUR – 26 Msza Św. gregoriaoska  

- godz. 16:00 + Zdzisław HAZE w 1 roczn. śm. 
      
4. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu 

rodziny z Waplewa: RUDZIOSCY, WAWRZYNIAK,RZEPCZYOSCY. 
Starajmy się, aby na nowo wykonaną podłogę nie wchodzid w szpilkach. 

 
5. P. Andrzejowi RYBKA dziękuję za przywóz ławek spod Lubawy a p. Andrzejowi 

SMOSARSKIEMU za okazaną pomoc przy transporcie. Panom: 
Tadeuszowi WRZESIOSKIEMU, Stanisławowi KĘCZYKOWI, 
Waldemarowi MAKOWSKIEMU, Wiesławowi MIKOŁAJCZYKOWI, 
Mirosławowi CHOLWEIOSKIEMU oraz Piotrowi KRÓLOWI dziękuję za 
szlifowanie – w dniu wczorajszym - ławek przed malowaniem, które 
będziemy wykonywad w tym tygodniu  

 
 
 
 



 
 

6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”. W dzisiejszym 
wydaniu, z ok. 800 roczn. śmierci św. Dominika przeczytamy o historii 
życia założyciela Zakonu Kaznodziejskiego, zwanego Dominikanami oraz 
kolejny artykuł wakacyjnego cyklu – dzisiaj reportaż z Góry Kalwarii – 
miejscu zakooczenia ziemskiej wędrówki św. Stanisława Papczyoskiego. 

 Na przełomie sierpnia i września ukaże się wydanie specjalne „Gościa 
Niedzielnego” poświęcone Prymasowi Tysiąclecia - kard. Stefanowi 
Wyszyoskiemu. Cena – 9 zł. Zapisy do 12 sierpnia.    


