
14.08.2016 - XX Niedziela Zwykła 
 

„Święty Paweł zmagania na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości nazywa „zawodami”. 
A zatem nie będzie lekko! Jezus potwierdza to z całą mocą. Mówi: „Przyszedłem rzucić ogień 
na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął!”. Cóż to oznacza? Stary porządek, 
zbudowany na naszych złych przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka nas 
wewnętrzna walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii wartości, abyśmy osiągnęli 
„obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.” - wg. Oremus 
 

- Msze św. o godz. 18.oo – w tygodniu obchodzimy:   
- poniedziałek: Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P 
- środa: Św. Jacka, kapłana 
- sobota: Św. Bernarda, opata o doktora Kościoła 
 

Niedziela 14.08.2016  
8.oo      + Marian Kaczmarczyk 15 r. śm. 
10.oo   – Dziękczynno-błagalna z okazji 20-tej rocznicy Ślubu Marii i Jana Kopeckich 
16.oo   – Dziękczynno-błagalna z okazji 60-tej rocznicy Ślubu Zenony i Lucjana Plucińskich 
oraz 12-tej rocznicy Ślubu Danuty i Rafała 
 

Poniedziałek 15.08.2016  
8.oo      + Anna i Antoni Król, Maria i Kazimierz Malinowscy 
10.oo   + Tadeusz Borkowski (5 roczn. śm.) oraz + rodzice z rodzin Borkowskich i 
Festorowskich 
16.oo   – Dziękczynno-błagalna za Pamelę i Ronalda Dwight 
 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota godz. 18.oo + Helena Kawecka, jako dar od 
uczestników pogrzebu 
 

Niedziela  21.08.2016  
8.oo  + Halina Chlipalska 1 roczn. śm oraz + Michał i Andrzej 
10.oo  + Krystyna i Feliks Grzelka 
  CHRZEST Amelia Chylińska 
16.oo  + Marian Unierzycki oraz Amelia Falińska  
 
- Zapowiedzi II: 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 zapraszam 
parafian z Witramowa z nr 25, 26, 28: Szmyt, Rogulscy, Kruślińscy, Zyśk 
 

- Jutro w poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P - podczas każdej Mszy Św. 
poświęcenie owoców, kwiatów, ziół, wieńców żniwnych. Po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 
16-tej koncert organowy w wykonaniu warszawskiego artysty Rostislawa Wygnanienko dla 
upamiętnienia życia Siostry Bernardynki – Marii Symphroni 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Modlitwa dziękczynna za „dobry tydzień”: „Chwała Ojcu…” 


