
16.07.2017 - XV Niedziela Zwykła 
 

- Słowo Boże jest skuteczne - to znaczy, że co zwiastuje to sprawia, tylko od człowieka 
zależy czy ma dobrą wolę, czy jest jak urodzajna ziemia, która może przynieść plon. 
Jesteśmy słabymi ludźmi, ale nieustannie towarzyszy nam nadzieja i radosna Boża 
obietnica, że wraz z całym stworzeniem będziemy przemienieni, jeżeli otworzymy się 
na Boże słowo, którym tak obficie karmi nas Kościół każdej niedzieli. (gosc.pl) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- czwartek: bł. Czesława, Kapłana  
- sobota: święto św. Marii Magdaleny 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

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 
 

- Msza św. za parafian, gości i dobrodziejów odprawiona w Marózie w Ośrodku Rewita 
- poniedziałek - nie ma Mszy św.  
- wtorek godz. 18.oo - w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II i św. Stanisława BM 
(prośby te składamy na kartkach do skrzynki przy relikwiach obu świętych) 
- czwartek: od godz. 8.oo - doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu w 36 
rocznicę ustanowienia naszej parafii - zakończenie o godz. 18.oo - zapraszamy! 
- piątek godz. 18.oo  +Zofia Adamska 2 r. śm. 
- sobota godz. 18.oo  +Barbara Zdunowska 
 

23.07.2017 - XVI Niedziela Zwykła 
8.oo   O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Moniki i Arkadiusza Michalak  
10.oo   +Rodzice Irena i Józef Staszewscy i Jan Staszewski, +Rodzice Karolina i Józef 
Świderek, Ryszard, Jan, Barbara i Stanisław Świderek 
16.oo +Rodzice Marianna i Józef Jabłonowscy 
  

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Filip, Bąkowska, Pętlicki, Piesiak 
 

- Zapowiedzi (3): Kamil Kalisz, kawaler z Maróza i Justyna Wysomirska, panna z Łęgut  
   

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu  
 

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

- Teraz wspólna Modlitwa Jubileuszowa do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (tekst) 


