
09.07.2017 - XIV Niedziela Zwykła 
 

- Ojciec niebieski dał nam swojego Syna jako Zbawiciela, aby przez swoje poniżenie  
i śmierć krzyżową podźwignął upadłą ludzkość, aby wyswobodził nas z niewoli grzechu 
i otworzył nam bramy nieba. Zbawienie jest darem Bożym, ale otrzymujemy je także 
jako nagrodę za życie według Jego woli. (wg. MP CM Kraków) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- wtorek: święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy 
- środa: św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika, Patrona 
Archidiecezji Warmińskiej 
- czwartek: świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
- sobota: św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

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. 
 

- Msza św. za parafian, gości i dobrodziejów odprawiona w Marózie w Ośrodku Rewita 
- poniedziałek - nie ma Mszy św.  
- wtorek: Msza św. dziękczynna za nowonarodzoną Marysię od Basi i Wojtka  
- w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II i św. Stanisława BM (prośby te składamy na 
kartkach do skrzynki przy relikwiach obu świętych) 
- czwartek godz. 18.oo:   w 26 rocznicę Sakramentu Małżeństwa Danuty i Mirosława 
Król z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i stałą opiekę 
Matki Bożej dla całej Rodziny 
 

16.07.2017 - XV Niedziela Zwykła 
8.oo   +Stanisław Dolat i śp. Rodzice: Bogumiła i Edmund Krężelscy oraz Stanisława i 
Piotr Dolat 
10.oo   +Alojzy Hinz 34 r. śm. 
16.oo +Stefan, Krzysztof, Bogdan Dutkowscy 
  

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Dolat, Gajda, Rychliński 
 

- Zapowiedzi (2): Kamil Kalisz, kawaler z Maróza i Justyna Wysomirska, panna z Łęgut  
   

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu  
 

- Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badania płuc, zakwaszenia oraz 
gęstości kości pod kątem wykrycia osteoporozy. Badanie odbędzie się w Ambulansie 
Diagnostycznym w środę, 12 lipca br. o godz. 12,45. Szczegóły na plakatach i ulotkach, 
przy wyjściu 
 

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


