
17.07.2016 - XVI Niedziela Zwykła 
 

„Kiedy słyszymy o apostolstwie i powołaniu do świętości, przychodzą nam na myśl 
męczennicy za wiarę, wielcy kaznodzieje, asceci. Wydaje się że życie w rodzinie, zabieganie 
o sprawy doczesne wyklucza apostolstwo i świętość. Tymczasem „potrzeba niewiele albo 
tylko jednego”. Żyjemy aktywnie, czynimy wiele, ale nic nie powinno przesłaniać nam Boga. 
Niech jedynym powodem naszych działań będzie miłość do Boga i bliźniego! Czynami miłości, 
wzajemną troską, wreszcie dobrze wykonywaną pracą nie tylko można, ale i trzeba się 
modlić”. - wg. Oremus 
 

- W tygodniu obchodzimy:  - poniedziałek: św. Szymona z Lipnicy, Kapłana 
- środa: bł. Czesława, Kapłana; - piątek: święto św. Marii Magdaleny  
- sobota: św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy 
 

- W Marózie w WDW - Msza św. o godz. 12.oo w każdą niedzielę 
 

Niedziela  17.07.2016  
8.oo     +Michał Bucior 59 r. śm. i za Rodziców Jakubiak i za śp. Henryka Jakubiak 
10.oo   +Henryk Jakubiak - jako dar od uczestników pogrzebu  
16.oo   +Julian i Władysława Dziewiątkowscy, Zofia i Feliks Pszczółkowscy 
 

- poniedziałek, środa, czwartek i piątek: +Henryk Jaubiak, jako dar od uczestników pogrzebu 
- wtorek - godz. 18.oo +Alojzy Hinc 32 r. śm.  
- sobota - godz. 18.oo +Jan, Franciszek i zmarli z Rodziny 
 

Niedziela  24.07.2016  
8.oo     +Zmarli z Rodziny Staszewski: Irena i Józef i Jan Staszewski; Karolina i Józef Świderek i    
                Ryszard, Jan, Stanisław, Barbara Świderek i Agnieszka Mostowska 
10.oo   +Barbara Zdunowska 8 r. śm. 
16.oo   +Stefan, Krzysztof, Bogdan Dutkowski 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, zapraszam w tym tygodniu z Witramowa z nr. 13a,14a,14: 
Dubczyk, Staszewski, Bartnikowski, Filar 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Dziś i za tydzień taca na potrzeby naszego Seminarium Duchownego - za rok mamy: 1890 zł 
 

- W środę 20.07. - jest 35 rocznica ustanowienia naszej parafii przez Bpa Józefa Glempa: 
godz. 7.oo Msza św. za Parafian - za wszystkich kapłanów co pracowali i dobrodziejów 
naszej parafii i następnie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.oo 
 

- Życzymy dobrego wypoczynku i radosnego pobytu u nas - wszystkim gościom 


