
 

  
   DRODZY  PARAFIANIE 
 Za nami już pierwszy miesiąc wakacji. Miesiąc bogaty w wydarzenia natury duchowej. Najpierw 

przygotowanie a potem spotkanie młodych z całego świata w Krakowie pod przewodnictwem Ojca św. 

Franciszka . Wielu z nas z takich czy innych względów nie mogło uczestniczyć bezpośrednio ale dzięki 

przychylności obecnej władzy mogliśmy to wszystko śledzić na ekranie telewizji publicznej iTV trwam. 

Niech to spotkanie pozostanie nam w pamięci i budzi nadzieję, że młody Kościół zgromadzony na naszej 

polskiej ziemi pod przewodnictwem Ojca św. żyje. Że mimo wściekłości  zła, które posługuje się przemocą 

terrorem i zionie śmiercią, to jednak siła DOBRA jest większa i potrafi górować w całym świecie. Niech tak 

będzie w nas i wokół nas! 

    Wasz proboszcz ks. Piotr Pietrzyk MSF 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

1. W miesiącu sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie w intencji: „Aby sport był 

okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju 

na świecie” W tej intencji odmawiamy w łączności z Papieżem Franciszkiem codzienną 

modlitwę Anioł Pański… . 

2. Dnia 1 sierpnia w poniedziałek przeżywać będziemy wspomnienie św. Alfonsa Marii 

Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Jest to założyciel Zakonu Redemptorystów. To 

dzięki temu zakonowi, my jako społeczność ludzi wierzących możemy się cieszyć 

Radiem Maryja i Telewizją Trwam. A dzięki tym jedynym katolickim stacjom może 

dokonywać się ewangelizacja naszych rodaków tu w kraju i na całym świecie. Wbrew 

temu co mówiono o założycielu tych dzieł ojcu Tadeuszu Rydzyku jak też o samych 

dziełach, do których udało się w wielu wypadkach zasiać niechęć i uprzedzenie przez 

wrogie Kościołowi i Ewangelii ośrodki medialne. W rezultacie w wielu spośród nas 

funkcjonuje nadal niechęć i odraza do tych stacji. A szkoda, bo przecież bazujemy nie na 

własnym osądzie ale na opinii urobionej przez naszych wrogów. Dlatego przy tej okazji 

zapraszam, do zmobilizowania swoich sił i zobaczenia jednej czy drugiej audycji, 

wysłuchania jednej czy drugiej konferencji, katechezy, homilii, które te stacje 

przekazują. I wtedy być może będziemy mieli większe prawo albo do krytyki 

konstruktywnej, albo do zobaczenia wielkich wartości, które mogą się przyczynić do 

pogłębienia wiary ale też do spojrzenia bardziej obiektywnego na to co się dzieje w 

naszej ojczyźnie i w świecie. Ciekawa rzecz, że najwięcej krytykują ci, którzy nie 

obejrzeli ani jednego programu w telewizji Trwam, nie wysłuchali ani jednej audycji w 

Radio Maryja, ale z góry potępiają i negują ich istnienie, bo tak pozwolili sobie wmówić 

przez tzw. „opinię publiczną”, którą kreowały i nadal usiłują kreować siły, które boją się 

PRAWDY!!! Niech więc wspomnienie założyciela Redemptorystów, Św. Alfonsa 

zmobilizuje nas do rewizji swojego sposobu wartościowania jako człowieka wierzącego. 

Do tego też skłania nas dzień 1 sierpnia, gdy przychodzi nam przeżywać 72 rocznicę 

wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy to szczególnie młode pokolenie 

zdeterminowane wykazało prawdziwy patriotyzm i miłość do Ojczyzny, oddając nawet 

swoje młode życie dla niej. Niech tamci młodzi ludzie będą wzorem dla nas a nie tylko 

współcześni celebryci nastawieni przeważnie na biznes, poklask, użycie i 

przyjemność.!!!  

3. Dnia 1 sierpnia po południu i przez cały dzień 2 sierpnia mamy możliwość uzyskać 

odpust zupełny tzw. Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie kościoła oraz modlitwę 

słowami: Ojcze nasz… i Wierzę w Boga… 

4. Dnia 4 sierpnia przeżywać będziemy pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji od godz. 

17.00 w naszym kościele rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

uproszenia nowych i świętych powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego. Trwać 

będzie do godz. 18.00. W tym dniu w liturgii przeżywać będziemy wspomnienie św. 

Jana Wianneya, kapłana i patrona proboszczów. 

5. Dnia 5 sierpnia przeżywać będziemy pierwszy piątek miesiąca. Z tej racji od godz. 

8.30 rozpoczną się odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Natomiast wieczorem 

o godz. 18.00 zostanie odprawione nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Po nabożeństwie Msza św. Przypominamy wszystkim praktykującym 9 pierwszych 

piątków miesiąca o spowiedzi w dowolnym dniu i Komunii św. właśnie w pierwszy 

piątek miesiąca. 

6. Dnia 6 sierpnia, w sobotę,  przypada święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu 

uroczystość odpustowa odbędzie się w parafii Lipusz. 

7. Dnia 7 sierpnia przeżywać będziemy pierwszą niedzielę miesiąca stąd po Mszy 

porannej o godz. 8.15 zostanie odprawione nabożeństwo dla członków Żywego  

8. Dnia 8 sierpnia w liturgii wspominać będziemy św. Dominika - kapłana 

9.  Dnia 9 sierpnia przeżywać będziemy święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża – 

Edyty Stein – dziewicy i męczennicy patronki Europy.  

10. Dnia 10 sierpnia przeżywać będziemy Uroczystość ku czci św. Wawrzyńca diakona i 

męczennika, głównego patrona naszej diecezji pelplińskiej. 

11.  Dnia 11 sierpnia w liturgii wspominać będziemy św. Klarę, dziewicę i zarazem 

patronkę telewizji, a założycielkę zakonu Klarysek. 

12.  Dnia 15 sierpnia, poniedziałek,  przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msze św. zostaną odprawione w porządku 

niedzielnym: o godz. 8.15; 10.30 i 18.00. Na wszystkich Mszach odbędzie się 

poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów. 

13. Dnia 16 sierpnia we wtorek zgodnie z piękną tradycją zapraszamy na modlitwę 

apelową na godz. 21.00. Modlitwę tę przygotowuje jak też poprowadzi młodzież KSM. 

14. Dnia 17 sierpnia w liturgii wspominać będziemy św. Jacka, kapłana 

15. Dnia 20 sierpnia przeżywać będziemy wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora 

Kościoła, patrona diecezji. 

16.  Dnia 24 sierpnia w liturgii obchodzić będziemy święto Św. Bartłomieja, apostoła. 

17.  Dnia 26 sierpnia w piątek przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej. W tym dniu dokonamy odnowienia Jasnogórskich Ślubów 

Narodu na każdej Mszy św. tzn. porannej o godz. 8.15 i wieczorem o godz. 18.00. 
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18. Dnia 27 sierpnia w liturgii wspominamy św. Monikę – matkę św. Augustyna. Wzór 

matki zatroskanej o dobro swych dzieci, wytrwale proszącej Boga przez długie lata o 

nawrócenie swego syna. Modlitwa wytrwała i z wiarą wznoszona jest skuteczna. 

19.  Dnia 28 sierpnia przypada ostatnia niedziela miesiąca. W tę niedzielę na sumie o 

godz. 10.30 będziemy Bogu dziękować za tegoroczne plony. Ale też będziemy wyrażać 

swoją wdzięczność dla rolników, którzy trudzą się i w skwarze i w deszczu nad uprawą 

ziemi, by nam dostarczyć chleba i do chleba. Wyrazem zewnętrznym naszej 

wdzięczności wobec Boga będzie wieniec żniwny wykonany z tegorocznych zbóż i 

innych płodów ziemi w celu jego poświęcenia. W tym roku wykonają go mieszkańcy z 

ul Kościerskiej pod Dębogóry na czele z Państwem Lucyną i Adamem Gostkowskim. 

20. Składamy gorące i serdeczne podziękowanie Państwu Urszuli i Alfonsowi 

Kamińskim, za piękne podcięcie i uformowanie krzewów na placu przy kościele i 

klasztorze. Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim, którzy na różne sposoby spieszą nam z 

pomocą ofiarowując różne przedmioty, eksponaty, które upiększają plac przed 

kościołem. Mówimy im wszystkim wielkie i serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy też za 

składane ofiary i te na tacę podczas Mszy św. jak również te składane osobiście przy 

różnych okazjach bezpośrednio do ks. proboszcza czy też wpływające na konto 

parafialne. Bóg zapłać. 

21. Już nadają sakralnego charakteru naszej świątyni dwa witraże. Jeden przedstawiający 

postać Św. Jana Pawła II ufundowany wraz z oknem przez Państwo Danutę i Tadeusza 

Miloch a drugi przedstawiający sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 

Prymasa Tysiąclecia, ufundowany przez tegoroczne dzieci pierwszokomunijne i 

parafian. Bóg zapłać. W planie i na etapie projektowania są kolejne dwa witraże. Jeden z 

obrazem Matki Bożej Saletyńskiej patronki Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny a 

drugi  przedstawiający bł. Karolinę Kózkówną – patronkę KSM. Cieszymy się, bo też 

już są zdeklarowani ofiarodawcy.  

22.  Wyjawię w tym miejscu mój plan i propozycję, aby witraż z okna w prezbiterium 

przenieść do okna środkowego po prawej stronie patrząc w kierunku ołtarza. Natomiast 

okno w prezbiterium zamurować w kształcie absydy półokrągła wnęka pozostawiając 

białe tło i w niej umieścić wyrzeźbioną w drewnie figurę Świętej Rodziny. Mam bowiem 

wrażenie, że obecny witraż i padające przezeń światło oślepia i czyni niezbyt 

widocznym i tak ciemne prezbiterium. Też staje się niewidoczne to co jest w świątyni 

najważniejsze a mianowicie  Tabernakulum. Po zamurowaniu na białym tle bardziej się 

uwidoczni. Jednakże nic na siłę, ale poddaję pod konsultację wspólnoty parafialnej. Co o 

tym sądzicie?! 

23. Wzorem lat ubiegłych młodzież KSM, wypełniając lukę jaką stanowi w naszej 

parafii brak zespołu CARITAS, organizuje zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z 

uboższych rodzin. Aby w ten sposób dopomóc na początku roku, kiedy to są największe 

obciążenia dla skromnego domowego budżetu. Zbiórka będzie trwała od 31 lipca do 28 

sierpnia. Te dary można będzie składać do kosza umieszczonego pod chórem. 

24.  Za chwilę dobiegną kresu wakacje, które są czasem migracji wielu z parafian i 

młodych i starszych. Jest to zrozumiałe. Ale od września stan personalny się ustabilizuje. 

Zapraszamy więc panów już z obrączką na palcu, czyli żonatych do zaciągnięcia się w 

poczet liturgicznej służby ołtarza - grupy dorosłych. Również zapraszamy odważne 

panie do czytania lekcji czy zaśpiewania psalmu podczas niedzielnej czy świątecznej 

Mszy św. – oczywiście wychodząc z ławki bez konieczności stania czy siedzenia przy 

ołtarzu. Dzielmy się swoimi talentami. Msza św. i liturgia, to nie tylko dzieło i zadanie 

kapłana ale całej wspólnoty zgromadzonej. Nie możemy się czuć jak w teatrze „jednego 

aktora”, gdzie kapłan sam wszystko wykonuje. W odnowionej liturgii, każdy uczestnik 

ma swoją rolę do spełnienia. Wtedy dopiero liturgia jest i pełna i bogata, jest 

prawdziwym uwielbieniem Boga. W taki sposób sprawowana liturgia będzie się 

przyczyniała do uaktywnienia nas we wspólnocie Kościoła. Nie usprawiedliwiajmy się, 

że nie potrafię, nie umiem, mam tremę itd. Każdy ma tremę na czele z księdzem. Ale z 

biegiem czasu ją się przezwycięża, że nie paraliżuje ale pomaga, by nie było 

automatyzmu i rutyniarstwa. Zapraszamy więc do współtworzenia liturgii. Jeden 

odważny już jest – Pan Przemysław Datta. Zapraszamy w te szeregi następnych panów 

oraz panie!!! Oby to moje zaproszenie nie było wołaniem na pustyni jak Jana 

Chrzciciela!!! 

25.  W naszej chrześcijańskiej i polskiej tradycji miesiąc sierpień został wybrany na czas 

abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych. Tę piękną tradycję rozpoczął Prymas 

Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński – kandydat na ołtarze – Sługa Boży, który ideę 

trzeźwości i walki z nałogiem pijaństwa propagował w ułożonych przez siebie 

Jasnogórskich Ślubach Narodu. To On nam przypominał „ przez abstynencję jednego do 

trzeźwości całego narodu”. Podtrzymujmy tę piękną tradycję rezygnacji z alkoholu w 

sierpniu, miesiącu pełnym ważnych historycznych wydarzeń, które wpłynęły mocno na 

bieg historii naszej umiłowanej Ojczyzny. Pokażmy w ten sposób, że jesteśmy ludźmi 

wolnymi, którzy potrafią zrezygnować z korzystania z daru Bożego jakim jest alkohol, a 

który jest dwuznaczny. Może bowiem służyć dobru człowieka, gdy się odpowiedzialnie i 

z umiarem z niego korzysta, ale też może być przyczyną tragedii, gdy zabraknie 

odpowiedzialności i umiaru! W postawie trzeźwości też wypowiada się nasza wiara i 

miłość do Ojczyzny i do drugiego człowieka – męża, żony, rodziców czy dzieci!!! 

INTENCJE   MSZALNE 

Poniedziałek 01.08.2016 

07.00 1. O szczęśliwą podróż dla Haliny i Zenona 

18.00 1. Za ++ Irenę i Antoniego Wicher oraz Antoniego Majkowskiego 

 2. Za ++ Matki Żywego Różańca z V Róży Matek 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /1/ 

Wtorek 02.08.2016 

07.00 1. O powołania Kapłańskie i zakonne szczególnie do Zgromadzenia MSF 

18.00 1. Za ++ Gertrudę w rocz. śm. i Kazimierza Necel 

 2. Za + Stefana Czerwińskiego int. od Zakładu Pogrzebowego „Soter” 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /2/ 

Środa 03.08.2016 

07.00 1. Za ++ rodziców z obojga stron 

18.00 1. Za ++ Pelagię i Aleksandra Śliwickich oraz Józefa Lorbieckiego 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /3/ 

 3. Za ++ Łucję i Józefa Gostkowskich 

Czwartek 04.08.2016 I czwartek miesiąca 



07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /4/ 

18.00 1. O powołania kapłańskie i zakonne 

 2. Za ++ Gertrudę w r. śm. i Kazimierza Necel, Władysława i Sławomira Kilian 

 3. Za ++ Ludwikę Zaborowską w rocz. śm. i Franciszka 

Piątek 05.08.2016  I piątek miesiąca 

07.00 1. Za + Irenę Kamińską 

 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące a szczególnie potrzebujące modlitewnej pomocy 

18.00 1. Za + Zygmunta Jankowskiego w 2 rocz. śmierci 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /5/ 

Sobota 06.08.2016 I sobota miesiąca - Przemienienie Pańskie 
07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /6/ 

 2. O nawrócenie grzeszników 

18.00 1. Za ++ Jadwigę Jankowską, Zygmunta Ossowskiego i Jana Ćwikałowskiego 

 2. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 1 

 rocz. urodzin Anastazji 

 3. Za ++ rodziców Franciszkę w rocz. śm. i Leopolda Jakusz, Barbarę w rocz. 

 śm. i Jana Bławat 

Niedziela 07.08.2016  XIX Niedziela zwykła  

08.15 1. W int członków Żywego Różańca i ich rodzin o zdrowie i błog Boże – int od 

VI Róży Matek – Wymiana Tajemnic 

2. Na uwielbienie Tajemnicy Boga Ojca 

3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /7/ 

10.30 1. Za Parafian  

 2. Za ++ Ludgardę, Edmunda Słomskiego, Franciszkę i Józefa Ceplin 

 3. Za ++ Irenę Kamińską i Helenę Skwierawską 

18.00 1. Za + Bolesława Kinowskiego w 2 rocz. śmierci 

 2. Za + Marka Lizakowskiego 

Poniedziałek 08.08.2016  

07.00 1. Za ++ rodziców z obojga stron 

 2. Za + ks. Bronisława Kartanowicz MSF 

18.00 1. Za ++ Wacława Grau w rocz. śm i ++ z rodziny 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /8/ 

Wtorek 09.08.2016  
07.00 1. Za ++ rodziców z obojga stron 

 2. Za + ks. Bronisława Kartanowicz MSF 

18.00 1. Za + Franciszka Potrac w 2 rocz. śm. oraz ++ z rodzin Ossowskich i Potrac 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /9/ 

Środa 10.08.2016  

07.00 1. Za ++ rodziców z obojga stron 

18.00 1. Za ++ Leona  w 5 rocz. śm, Bronisławę i Jana Nadolnych 

 2. Za ++ Praksedę i Leona Okrój oraz Klemensa Raczkowskiego 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /10/ 

Czwartek 11.08.2016  
07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /11/ 

 2. W intencji wspólnoty zakonnej MSF w Wielkim Klinczu 

18.00 1. Za ++ Feliksa Rogaczewskiego, rodziców z obu stron, Annę Bielawa i  

  Antoniego Lipińskiego 

 2. O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla matki i dziecka 

Piątek 12.08.2016  

07.00 1. W int. ks. Piotra /Kanada/ 

18.00 1. Za ++ Edmunda, Kazimierza i Renatę 

 2. Za + Stanisława Jażdżewskiego w 14 rocz. śmierci 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /12/ 

Sobota 13.08.2016  
07.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 18 rocz. urodzin  

  Bartosza 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /13/ 

15.00 1. Msza św. – chrzest Maja Julia Formela 

18.00 1. Za ++ Marka, Stefana Lizakowskich, Andrzeja Trzcińskiego i pokrewnych 

 2. Za ++ Gertrudę i Józefa Bielawa z racji urodzin oraz ich dzieci 

  Chrzest: - Fabian Olszewski 

Niedziela 14.08.2016 XX Niedziela Zwykła 
08.15 1. Za ++ Kazimierę Roda z racji ur. Albina i rodziców z obu stron 

10.30 1.  Za  parafian 

 2. Za ++ Stanisława Krużyckiego, pokrewnych z obu stron i dusze w czyśćcu  

  cierpiące 

18.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /14/ 

Poniedziałek 15.08.2016 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
08.15 1. Za ++ Annę Władysława Trapkowskich, siostry i Leona Leman 

 2. Za ++ Teresę, Janka Bielawa i Zofię Skirzewską 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże oraz opiekę Św.  

  Rodziny z okazji 60 rocznicy I Komunii św. 

10.30 1. Za  parafian 

 2. Za ++ Sławomira Kilian w 2 rocz. śmierci oraz Władysława 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /15/ 

13.00 1. Msza św. z chrztem Nadia Mollin 

18.00 1. Za ++ Andrzeja i Mieczysława Szews 

Wtorek 16.08.2016 
07.00 1. Za ++ Stefana Słomińskiego w 1 rocz. śm. oraz Helenę i Edmunda 

 2. W int. Marka o łaskę nawrócenia i moc kroczenia drogą Bożych przykazań 

18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże oraz  

  opiekę Św. Rodziny dla dzieci i ich rodzin 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /16 

Środa 17.08.2016 
07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /17/ 

 2. W int. Marka o łaskę nawrócenia i moc kroczenia drogą Bożych przykazań 

18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie 

2. Za ++ Stanisława z racji ur. Katarzynę, Mieczysława i Franciszka Potrac 



Czwartek 18.08.2016 
07.00 1. Za ++ rodziców z obojga stron 

 2. O zdrowie i błog. Boże dla Małgorzaty Majcher 

18.00 1. Za + Bartosza Lepak w 1 rocz. śmierci 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /18/ 

Piątek 19.08.2016 
07.00 1. O zdrowie i błog. Boże dla Teresy Wawrzyniak  

18.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /19/ 

 2. Za + Jana Piechowskiego w 26 rocz. śmierci 

 3. Za + Stefana Czerwińskiego w 30 dzień pogrzebu 

Sobota 20.08.2016  
07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /20/ 

 2. O zdrowie i błog. Boże dla Waldemara Majcher 

 3. Za ++ Stanisława i Stanisławę 

18.00 1. Za ++ Mariannę, Józefa Okrój, Tadeusza Nowaka i ++ z rodziny 

 2. Za ++ Jana Dąbrowskiego z racji ur. Franciszkę i Teresę Jankowskich 

Niedziela 21.08.2016  XXI  Niedziela Zwykła 
08.15 1. Za ++ Ilonę Wardyn, Henryka, Andrzeja Tuszkowskich 

 2. Za ++ Bronisława w 6 rocz. śm. i Helenę Gostkowskich 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /21/ 

10.30 1. Za Parafian 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog Boże dla Michaliny i 

Benedykta w 30 rocz. ślubu 

 3. Za ++ Stanisława Wlaźlak, rodziców, braci, siostry i pokrewnych 

18.00 1. Za ++ męża i rodziców z obojga stron 

Poniedziałek 22.08.2016 

07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /22/ 

18.00 1. Za ++ Tadeusza Buda z racji ur., jego rodziców, braci i siostrę 

 2. Za ++ Kazimierza Krużyckiego i rodziców z obu stron 

Wtorek 23.08.2016 
07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /23/ 

18.00 1. Za ++ rodziców Dorau i Bolesława Pastwę 

 2. Za ++ Michała i Franciszkę Piechowskich 

Środa 24.08.2016 
07.00 1. Za ++ rodziców z obu stron 

18.00 1. Dziękczynno-błagalna w 20 rocz. ślubu Krystyny i Piotra  

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /24/ 

Czwartek 25.08.2016  

07.00 1. Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o dalsze błog Boże, zdrowie i opiekę  

  Matki Bożej w 70 rocz. urodzin 

18.00 1. Za ++ Jerzego z racji urodzin i Felicję Cyra 

 2. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /25/ 

Piątek 26.08.2016 Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 

08.15 1.  

18.00 1. Za ++ Helenę w rocz. śm., Stefana i Edmunda Słomińskich 

 2. Za + Teresę Grau 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /26/ 

Sobota 27.08.2016  

07.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /27/ 

 2. Za ++ rodziców z obu stron 

17.00  1. Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o dalsze błog. i opiekę M. B. dla  

  Lucyny i Celiny w 40 rocz. urodzin  

18.00 1. Za + Dariusza Hinca w dniu urodzin 

 2. Za + Józefa Murglin z racji ur i rocz. śmierci 

Niedziela 28.08.2016 XXII  Niedziela Zwykła 
08.15 1. Za ++ Marię i Zdzisława Werra oraz ++ z rodziny 

 2. Za ++ Romana Buszman w 40 rocz. śmierci 

 3. Za ++ Józefa i Gertrudę Bielawa w 38 rocz. śmierci 

10.30 1. Za Parafian 

 2. Za + Bronisława Łosińskiego 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /28/ 

18.00 1. Za + Marcina w 7 rocz. śmierci 

 2. Za ++ Edmunda Kleinszmidt oraz żonę Mariannę 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog Boże w 65 

 rocz. urodzin 

Poniedziałek 29.08.2016  
07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Henryka Potrac w 16 rocz. śm. i rodziców z obu stron 

 2. Za ++ Marcina, Elżbietę, Józefa Szulta i Annę Treder 

 3. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /29/ 

Wtorek 30.08.2016 

07.00 1.  

18.00 1. Za + Ewę Mateja z d. Guzińska greg. /30/ 

 2. Za + Stanisławę w 8 rocz. śmierci 

Środa 31.08.2016 

07.00 1.  

18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Danuty i  

  Piotra w 31 rocz. ślubu i dla całej rodziny 

SPRZĄTANIE  KOŚCIOŁA 

06.08.2016 – sobota – Wielki Klincz, ul. Szwoleżerów: Helena Klassa, Mariola 

Kisicka, Wioleta Flisikowska, Dorota Młyńska, Lucyna Rogaczewska 

13.08.2016 – sobota –Wielki Klincz, ul. Szwoleżerów i Hallera: Danuta Okrój, Ewa 

Pobłocka, Alicja Dargacz, Iwona Brzeska, Teresa Pałasz 

20.08.2016 – sobota – Wielki Klincz, ul. Hallera: Dorota Rozgońska, Patrycja 

Duraj, Kamila Grosz, Magdalena Kulas, Magdalena Słomińska 

27.08.2016 – sobota –Wielki Klincz, ul. Hallera i Rogali: Regina Lorkowska, 

Lucyna Wysocka, Aneta Machut, Emilia Żelewska, Alina Lizakowska 

 


