
26.06.2016 - XIII Niedziela Zwykła 
 

„Bóg Ojciec, powołując nas do życia, zaopatrzył nas w przeróżne talenty. Przygotował dla 
każdego człowieka jedyną i niepowtarzalną drogę; jeśli nią pójdziemy, odnajdziemy 
satysfakcję i szczęście. Bóg jednak nie narzuca nam swego planu. Kieruje do nas zaproszenie 
i cierpliwie czeka na naszą odpowiedź. Sam jest wierny i oczekuje wierności także od nas. 
Obyśmy decyzję pójścia za Nim potraktowali na serio, jako zobowiązanie na całe życie. Nie 
oglądajmy się w życiu wstecz, ale kroczmy odważnie drogą przygotowaną przez Pana”. 
„Oremus” 
 

- W tygodniu obchodzimy:  - środa: uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
- I Piątek miesiąca - od 8.oo odwiedziny chorych, o godz. 18.oo - Msza św. i zmiana tajemnic 
Żywego Różańca  
- I Sobota miesiąca uczcimy NMP 
 

Niedziela  26.06.2016  
8.oo     w intencji Kamila w 18 urodziny - dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
10.oo   +Piotr Mikiciuk - 2 r. śm. i za Rodziców z obojga stron   
16.oo   +Cecylia Kozłowska, Tomasz, Tadeusz i Bogdan 
 

- za Parafian odprawiam w Fundacji 
- poniedziałek - g.18.oo +Janina i Józef Dziki, +Marianna Górska 
- sobota - g.18.oo +Marianna Rak 3 r. śm., +Ignacy Rak 13 r. śm. 
 

Niedziela  03.07.2016  
8.oo     +Ingrid Dzwonkowska 4 r. śm. +Bogusław Dzwonkowski 
10.oo   +Marian Gersz   
16.oo   +Halina, Franciszek, Henryka Kopeccy 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu Rodziny z Witramowa z nr. 7,8,9 - 
Rykowski, Szczetyńscy, Świderek 
 

- Dziękuję za ofiary od Rodzin na zapłacenie gazu za ogrzewanie naszego kościoła przez całą 
zimę - w całości to 3150 zł - musimy to zapłacić do 29 czerwca br. 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Cała kwota przekazana z Waplewa na leczenie małej Natalki to 1079,85 zł - dziękuję panu 
Sołtysowi Andrzejowi za zorganizowanie tej akcji. 
 

- Drużyna Harcerska „Dolina” sprzedaje ciasta po każdej Mszy św. 
 

- Za tydzień po każdej Mszy św. święcimy pojazdy i błogosławimy kierowców na rozpoczęcie 
sezonu urlopowego, ofiary będziemy składać na MIVA Polska, środki transportu dla polskich 
misjonarzy - o godz. 10.oo będzie śpiewała piosenki o kierowcach Kapela Jakubowa z Olsztyna 
- udział też wezmą nasi Mistrzowie Kierownicy 
 

 


