
30.07.2017 - XVII Niedziela Zwykła - Modlitwy za Kierowców 
- Chrystus wzywa nas do niesienia Dobrej Nowiny. W Tygodniu św. Krzysztofa 
zastanówmy się, czy potrafimy nieść innym Dobrą Nowinę? Czy potrafimy być 
chrześcijanami również na drodze? Głoszenie Chrystusa dokonuje się nie tylko słowem, 
ale winno obejmować całe życie i wyrażać się w gestach miłości. Takim gestem dziś jest 
pomoc w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na pojazdy dla polskich 
misjonarzy. Wspomagamy dziś modlitwą i ofiarą polskich misjonarzy!  
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- poniedziałek: św. Ignacego z Loyoli, Kapłana 
- wtorek: św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła 
- I czwartek - modlitwa o powołania i za powołanych 
- I piątek: św. Jana Marii Vianeya, Kapłana - od 8.oo odwiedziny chorych i o 18.oo 
zmiana tajemnic Żywego Różańca, spowiedź od godz. 17.3o 
- I sobota: uczcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

30.07.2017 - XVII Niedziela Zwykła 
8.oo   za parafian, gości i dobrodziejów parafii  
10.oo   za kierowców i podróżujących - zbiórka funduszy na MIVA Polska - pomoc 
misjonarzom w zakupie środków transportu 
- Chrzest Marysi Chrzanowskiej - o Boże błogosławieństwo dla niej i Rodziny 
16.oo +Beata Serafin, Cecylia i Tomasz Kozłowski 4 r. śm. 
 

- 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) 
- piątek: +Czesław Kępczyk 20 r. śm. i Irena Kępczyk 
- sobota: Dziękczynno-błagalna z okazji 18 urodzin Adama 
 

06.08.2017 - Niedziela Przemienienia Pańskiego 
8.oo   +Genowefa, Franciszek i ich Rodzice 
10.oo   +Tadeusz Borkowski 6 r. śm. i Rodzice: Bronisława i Bronisław Festorowscy, 
Czesława i Antoni Borkowscy 
16.oo +Kurt Kossmann 19 r. sm. 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Korjat, Ługowska, Chmielewska, Rudziński 
   

- Składam serdeczne podziękowania za zbudowanie nowej kapliczki ze św. 
Krzysztofem, wykonał to pan Wojciech Chrzanowski ze swoją firmą Drewniane Domy! 
 

- Dziękuję też panu Sławomirowi Kaczmarczykowi z Firmą Perfekt Bruk za położenie 
bruku na parkingu, który w 90% jest gotowy - zrobiono to za pół ceny. Dziękuję też 
panu Krzysztofowi Wieczorkowi za wielką pomoc w przygotowaniu podłoża pod 
parking a panu Janowi Karpiukowi ze żwirowni w Witramowie za darmowe 
przekazanie kilkudziesięciu ciężarówek żwiru i kruszywa. 
 

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


