
20.08.2017 - XX Niedziela Zwykła 
- Czasem, gdy wołamy w udręce do Boga, On zdaje się „nie odzywać do nas ani słowem” 
- tak jak Jezus zdawał się być obojętny na wołanie kobiety kananejskiej. Łatwo 
wówczas zwątpić w Bożą miłość i zniechęcić się. Kobieta prosząca o uzdrowienie córki 
odkryła sekret Serca Jezusa. Przeczuwała, że nie oprze się on modlitwie zanoszonej z 
bezgraniczną ufnością i pokorą, dlatego śmiało i z uporem przedstawiała Mu swoją 
prośbę. Odpowiedzią Jezusa nigdy nie jest odrzucenie, choć zbolałej ludzkiej duszy 
nieraz może się tak wydawać. On zawsze ma dla nas współczucie i miłosierdzie, 
zwłaszcza w tym, co dla nas najtrudniejsze i co najbardziej boli. /Oremus/ 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- poniedziałek: św. Piusa X, Papieża 
- wtorek: Najświętszej Maryi Panny Królowej 
- czwartek: św. Bartłomieja, Apostoła 
- sobota: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składam serdeczne Szczęść Boże! 
 
 

20.08.2017 - XX Niedziela Zwykła  
8.oo  - Dziękczynno-błagalna w 25 rocznicę sakramentu małżeństwa Elżbiety i Janusza 
Karaszewskich 
10.oo   +Rodzice: Krystyna i Feliks Grzelka, Stanisława i Piotr Dolat oraz Bracia 
16.oo +Bronisława i Mieczysław Dulewicz, brat Andrzej i zmarli z Rodziny Żaczków i 
Antochowskich 
 

- poniedziałek - nie ma Mszy św.  
- wtorek - w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II i św. Stanisława BM (prośby te 
składamy na kartkach do skrzynki przy relikwiach obu świętych) 
- środa - O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich 
dzieci oraz o dary Ducha Świętego na nowy rok szkolny i akademicki 
- piątek - godz. 10.oo - w intencji Służb Mundurowych Warmii, Mazur i Powiśla 
 

28.08.2017 - XXI Niedziela Zwykła  
8.oo  - za parafian, gości i dobrodziejów 
10.oo   - Dziękczynno-błagalna za Mariusza i Katarzynę w 15 rocznicę Sakramentu 
Małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla dzieci: Mai i Leny 
16.oo +Mieczysław Godlewski 2 r. śm. 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Jagielski, Karbowski, Korzeniecka, Wojda 
   

- Dziękuję też za ofiary od Rodzin na zapłacenie kosztów parkingu - wpłynęło od 61 
Rodzin. Serdeczne podziękowania dla panów: Wrzesińskiego, Chrzanowskiego, 
Mikołajczyka i Drążewskiego za pracę przy wjeździe do kościoła! Pani Agnieszce Waś z 
córkami za posprzątanie parkingu i pani Zosi ze sklepu za cukierki dla dzieci! 
 

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


