
24.07.2016 - XVII Niedziela Zwykła 
 

„Sprawiedliwość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej, że za każdym razem, gdy odkrywamy 
tę prawdę, zdumiewa nas ona na nowo. Bardzo często postrzegamy sprawiedliwość Boga jako 
oczywiste wynagradzanie dobrych i karanie złych, bez możliwości odwołania od wyroku. 
Tymczasem Bóg usprawiedliwia wielu dzięki dobrym uczynkom jednego Sprawiedliwego. 
Dziś zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale także 
ze względu na naszych potrzebujących braci”. - wg. Oremus 
 

- W tygodniu obchodzimy:  - poniedziałek: św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i 
Podróżujących i św. Jakuba, Apostoła 
- wtorek: św. Joachima i Anny, Rodziców NMP; - piątek: św. Marty  
 

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 
 

- poniedziałek - godz. 18.oo - za Kierowców i podróżujących - o bezpieczne podróże - 
poświęcenie pojazdów  
- wtorek:  za wszystkie Babcie i Dziadków - dzień św. Anny i Joachima 
- środa i sobota: +Henryk Jaubiak, jako dar od uczestników pogrzebu 
- piątek: Dziękczynna za opiekę św. Marty Patronki, za Rodziców i Chrzestnych - od Marty 
- sobota godz. 17.oo - Chrzest Adam Brzozowski 
 

Niedziela  31.07.2016  
8.oo     za Parafian i naszych Gości 
10.oo   +Henryk Jakubiak - jako dar od uczestników pogrzebu 
16.oo   +Michał Oziemblewski - 30 dzień 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, zapraszam w tym tygodniu z Witramowa z nr. 14 i 15: 
Glinka, Pasymowski, Kawecki 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Dziękujemy za ofiary na potrzeby naszego Seminarium Duchownego - za rok mamy: 1890 zł 
 

- Serdeczne podziękowania dla Firmy „Drewniane Domy - Chrzanowscy” za ufundowanie 
tablicy informacyjnej przy wejściu - o naszym kościele - jest w 3 językach 
 

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

- Modlitwa o Bezpieczne podróże i Światowe Dni Młodzieży: „Pod twoją obronę…” 


