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Drodzy   Parafianie 
 Rozpoczynamy drugi miesiąc wakacji. Ale dla nas Polaków jest to miesiąc 

wyjątkowy. Najpierw dlatego, że wytworzyła się tradycja w naszym Narodzie 

pielgrzymowania do Naszego Narodowego Sanktuarium w Częstochowie. Gdybyśmy 

mieli możliwość obejrzenia całego naszego kraju z lotu ptaka w dniach sierpniowych 

przed 15 a potem przed 26 sierpnia, to byśmy zobaczyli jak większe czy, mniejsze grupy 

ludzi z północy i z południa, ze wschodu i zachodu ciągną ku Jasnej Górze, aby stanąć 

przed Obliczem Matki Bożej i tam złożyć pokłon i przez ręce Matki oddać Jezusowi to 

wszystko co stanowi nasze życie – chwile radosne jak i smutne, chwile sukcesów i 

porażek, chwile wzlotów i upadków. Jest to wyraz naszej wiary, że życie człowieka jest 

wiecznym pielgrzymowaniem do domu Ojca, gdzie wszyscy się spotkamy. Miesiąc 

sierpień jest wyjątkowy, bo właśnie w tym miesiącu przypadają wielkie święta maryjne. 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jak również Uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – można by rzec, że jest to dzień Imienin 

Naszej Jasnogórskiej Czarnej Madonny. I wreszcie sierpień to wyjątkowy miesiąc dla 

Polaków, bo to w tym miesiącu przed 74 laty wybuchło powstanie warszawskie, które co 

prawda zostało stłumione, ale było wyrazem nieakceptacji niewoli w jakiej trzymał nas 

najeźdźca, a zarazem było wielkim znakiem umiłowania Ojczyzny, dla której nie 

żałowali młodego życia. W tym miesiącu 1920 roku jako Naród Polski doświadczyliśmy  

„Cudu nad Wisłą”, czyli przemożnej opieki Matki Bożej nad naszą Ojczyzną, która 

została ocalona przed bolszewicką nawałą. I wreszcie najnowsze czasy niemalże na 

naszych oczach dokonały się porozumienia sierpniowe, na mocy których w pokojowy 

sposób dokonywały się przemiany w naszej Ojczyźnie, a które do dzisiaj trwają. Te 

wszystkie elementy uwzględniając jesteśmy zobowiązani do tego, aby miesiąc sierpień 

przeżywać w nastroju radości, dziękczynienia ale też powagi. Trzeba nam z historii tej 

dawnej i tej najnowszej wyciągać wnioski dla budowania teraźniejszości naszej 

Ojczyzny. Stąd podpowiedź Kościoła, aby miesiąc sierpień był miesiącem abstynencji i 

trzeźwości. By każdy z nas podjął wysiłek kształtowania siły woli i charakteru 

rezygnując ze spożywania napojów alkoholowych, ale by też przez swą abstynencję 

pomóc zachować trzeźwość tym, którzy są uzależnieni. Niech nie zabraknie w nas 

dobrej woli, wysiłku i otwarcia się na wspomagającą łaskę z nieba, byśmy godnie w 

trzeźwości przeżywali czas sierpniowego wypoczynku, byśmy z zadumą wspominali 

rocznice wydarzeń, które kształtowały oblicze naszej Ojczyzny i przygotowywali się na 

godne i owocne przeżywanie 100 –lecia odzyskania niepodległości. Niech w tym Matka 

Boża Wniebowzięta i nasza Jasnogórska Czarna Madonna nas wspomaga.  

 Ks. Piotr Pietrzyk MSF 

   / proboszcz/       

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

1. W środę rozpoczynamy miesiąc sierpień. W tym miesiącu łączymy się z papieżem 

podejmując modlitwę w intencji: „ Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne 

chroniły rodziny jako skarb ludzkości”. W tej intencji możemy ofiarować codzienną 

modlitwę Anioł Pański. 

2. Dnia 1 sierpnia w liturgii Kościoła wspominamy Św. Alfonsa Marię Liguoriego, 

założyciela zakonu Redemptorystów, który w Polsce tak mocno zaangażował się w 

dzieło ewangelizacji naszej Ojczyzny jak i całego świata, poprzez wspaniałe dzieło 

jakim jest Radio Maryja oraz telewizja Trwam. Ale tej idei ewangelizacji i 

formowania człowieka dojrzałego i odpowiedzialnego służą też dzieła inne, które 

współpracują z Radiem Maryja i Telewizją Trwam jak Uczelnia Toruńska, Fundacja 

Nasza Przyszłość. 

3. Dzień 1 sierpnia to również rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które było 

przejawem żyjącego ducha Patriotyzmu i miłości do Ojczyzny w Narodzie Polskim. 

Jest to zarazem dzień modlitw za Polaków poległych w Powstaniu Warszawskim w 

obronie wolności Ojczyzny. Niech te wspaniałe postawy i świadectwa z przeszłości 

przyświecają dzisiaj młodym ludziom, by umieli się w dobie wolności zdobywać na 

gesty miłości wobec Ojczyzny jak i na zaangażowanie w budowanie jej lepszej 

przyszłości ale opartej na fundamencie wiary i wartości ewangelicznych, na których 

to wyrosła i przez całe wielki się rozwijała. 

4. Dnia 1 sierpnia po południu i przez cały dzień 2 sierpnia można uzyskać odpust 

zupełny Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie kościoła z tytułem bazyliki mniejszej, 

lub kościoła katedralnego, albo też każdego innego kościoła podejmując tam 

modlitwę Ojcze nasz …. i Wierzę…. Skorzystajmy z tej możliwości jaką Pan Bóg 

nam daje przez posługę Kościoła, i zatroszczmy się o nasze zbawienie i zbawienie 

tych, którzy uprzedzili nas do domu Ojca a dzisiaj oczekują na nasza pomoc w 

postaci ofiarowanego za nich odpustu. 

5. Dnia 2 sierpnia będziemy przeżywać pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji od 

godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

uproszenia nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Jest czas wakacji. 

Zapraszamy więc czasami znudzoną i niewiedzącą co z czasem począć młodzież 

oraz dzieci na godzinkę osobistej modlitwy przed Panem. 

6. Dnia 3 sierpnia przeżywać będziemy pierwszy piątek miesiąca. Z tej racji od godz. 

8.30 rozpoczną się odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Natomiast o godz. 

18.00 zostanie odprawione nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i po 

nabożeństwie Msza św. Okazja do spowiedzi przed pierwszym piątkiem miesiąca 

codziennie pół godziny przed Mszą św.  natomiast w piątek od godz. 17.15. 

7. Dnia 4 sierpnia przeżywać będziemy pierwszą sobotę miesiąca. Z tej racji zgodnie z 

naszą parafialną praktyką, że przez pięć kolejnych sobót w okresie wiosenno-letnim 

organizujemy pierwszo sobotnie czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

Maryi, zalecanym w objawieniach fatimskich. Dlatego w tę czwartą już w tym roku 

sobotę zapraszamy na to czuwanie. Rozpoczynamy Mszą wieczorną o godz. 18.00 i 
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kontynuujemy po Mszy przez adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę 

różańcową i osobistą modlitwę do godz. 21.00. Kończymy czuwanie apelem 

Maryjnym i błogosławieństwem Eucharystycznym. 

8. Dnia 4 sierpnia w Liturgii wspominać będziemy św. Jana Vianeya , kapłana – 

patrona proboszczów. 

9. W niedzielę 5 sierpnia , z racji, że jest to pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy 

porannej zostanie odprawione nabożeństwo dla członków Żywego Różańca. O godz. 

8.00 w jednej z intencji będziemy się modlić za Członków Żywego Różańca oraz ich 

rodzin, prosząc o zdrowie i błog. Boże. Jest to intencja od VI Róży Matek. 

10. Dnia 6 sierpnia w poniedziałek obchodzić będziemy święto Przemienienia  

Pańskiego. W tym dniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

11. Dnia 9 sierpnia przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i 

męczennicy, patronki Europy czyli Edyty Stein. 

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

i Męczennika, głównego Patrona Diecezji Pelplińskiej. 

13. Dnia 14 sierpnia w liturgii wspominamy Św. Maksymiliana Kolbego , kapłana i 

męczennika obozu koncentracyjnego, który z własnej woli poszedł do komory 

gazowej na śmierć za współrodaka więźnia ojca rodziny – Franciszka Gajowniczka. 

Tak radykalnie na sto procent wcielił ewangeliczną zasadę Pana Jezusa: Nie ma 

większej miłości od tej gdy ktoś życie oddaje za drugiego człowieka. 

14. Dnia 15 sierpnia, w środę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. Wzięcie Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem do 

nieba jest zwyczajną konsekwencją faktu, że Maryja została poczęta bez zmazy 

grzechu pierworodnego. Jest to pierwszy owoc zbawczego działania Jezusa 

Chrystusa. Z tej racji na pamiątkę, że Maryja jest jakby pierwocinami Zbawczego 

dzieła Jezusa, święcimy w tym dniu pierwociny tegorocznych zbóż kwiatów, zbóż i 

wszelkich ziół. Ceremonia poświęcenia ziół odbędzie  się w tym dniu po każdej 

Mszy św. A Msze św. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

zostaną odprawione o godz. 8.00; 10.00 i 18.00. 

15. Dnia 16 sierpnia, we czwartek tradycyjnie o godz. 21.00 gromadzimy się na wspólną 

modlitwę apelową. Przygotuje ją i poprowadzi młodzież KSM. 

16. Dnia 20 sierpnia, w poniedziałek w liturgii przeżywać będziemy wspomnienie ku 

czci św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, patrona diecezji pelplińskiej.  

17. Dnia 24 sierpnia, w piątek przeżywać będziemy święto ku czci św. Bartłomieja, 

Apostoła. 

18. Dnia 26 sierpnia, w niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej. Dla nas Polaków jest to ważna Uroczystość. Albowiem 

oddajemy cześć i hołd Tej, która Jasną Górę obrała sobie za swoją Stolicę, skąd 

rozciąga swoją Matczyną pieczę nad naszą Ojczyzną. To tam w Częstochowie, przed 

obliczem Matki Polacy zawsze czuli się wolni i tak jak mówił św. Jan Paweł II bije 

serce Narodu Polskiego. Dlatego w tym dniu podczas Mszy św. zostaną odnowione 

Jasnogórskie Śluby Narodu. 

19. Dzień 26 sierpnia to również ostatnia niedziela sierpnia. Dlatego też w tym dniu jako 

wspólnota parafialna chcemy Bogu przez ręce Maryi podziękować za tegoroczne 

zbiory, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Dokonamy tego na Mszy św. o godz. 

10.00. Zwracamy się więc z prośbą o wykonanie symbolicznego wieńca 

dożynkowego na tę okoliczność. Niech to będzie widzialny znak naszej 

wdzięczności za Boże dary ale też widzialny znak wiary, która nam uświadamia, że z 

woli Bożej możemy się cieszyć takimi plonami. Do tego dziękczynienia zapraszamy 

wszystkich parafian bez wyjątku, a nie tylko rolników zajmujących się bezpośrednio 

uprawą roli, czy hodowlą, bo wszyscy korzystamy z darów ziemi dla podtrzymania 

życia. Niech więc wdzięczność w kierunku Boga płynie ze wszystkich serc bez 

wyjątku i pod adresem ludzi bezpośrednio trudzących się w pracy na roli. 

20. Dnia 27 sierpnia w liturgii wspominać będziemy św. Monikę, matkę św. Augustyna, 

która jest wspaniałym przykładem wytrwałości na modlitwie. Przez długie lata 

prosiła o nawrócenie swojego syna bez utyskiwania, że tak długo musi prosić. I 

dostępuje radości, gdy widzi syna Augustyna jak wraca na łono Kościoła i nawet 

zostaje biskupem, doktorem Kościoła. 

21. Dnia 28 sierpnia przeżywać będziemy wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i 

doktora Kościoła. 

22. Dnia 29 sierpnia obchodzić będziemy wspomnienie Męczeństwa św. Jana 

Chrzciciela. Jest to jedyny przypadek, że w odniesieniu jednego człowieka 

obchodzimy święto jego narodzin do życia doczesnego /24 czerwca/ i zarazem dzień 

narodzin dla nieba, czyli dzień śmierci. Jest przez to podkreślona ważna rola jaką 

miał do spełnienia św. Jan Chrzciciel w całym Planie Zbawienia świata i człowieka. 

23. Dziękujemy wszystkim parafianom za składane ofiary podczas Mszy św. 

niedzielnych czy świątecznych. Bóg zapłać za ofiary przekazywane na konto 

parafialne. Dziękujemy za ofiary składane bezpośrednio w kancelarii przy różnych 

okazjach. Bóg zapłać, bo dzięki nim możemy ciągle upiększać naszą świątynię i to 

co w świątyni jest potrzebne do godnego sprawowania liturgii. Bóg zapłać tym, 

którzy pomagają nam i przez dary w naturze zarówno w życiu parafialnym jak i w 

życiu klasztornym. Bóg zapłać.  

24. Pielgrzymów do Zakopanego – marianki i ich rodziców informujemy, że wspólna 

Msza św. dziękczynna za dar wspólnego pielgrzymowania i pobytu w Zakopanem 

wraz z rodzicami i duszpasterzami zostanie odprawiona 9 sierpnia o godz. 18.00 

   INTENCJE     MSZALNE 

Środa 01.08.2018 

07.00 1. Z prośbą o potrzebne łaski dla Andrzeja w dniu urodzin 

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

 2. Za ++ Gerarda Troka i Celestynę, Władysława Duszak 

Czwartek 02.08.2018 – Pierwszy czwartek miesiąca 

07.00 1. O powołania Kapłańskie i zakonne 

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

 2. Za + Jerzego Stępnakowskiego – od mieszkańców ul. Słonecznej 

 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

  Św. Rodziny i zdrowie w rodzinie w 10 rocz. ślubu Katarzyny i Daniela 

Piątek 03.08.2018 – Pierwszy piątek miesiąca 

07.00 1. 



18.00 1. Za ++ Irenę Kamińską i Helenę Skwierawską 

 2. Za + Ryszarda Komar w 14 rocz. śm. i ++ z rodziny 

Sobota 04.08.2018 – Pierwsza sobota miesiąca 

07.00 1. 

12.00 1. Msza św. – chrzest Maksymilian Karpiński i Ksawery Mruk 

13.00  1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

  Matki Bożej dla Marysi z okazji I Komunii św. 

15.00  1. Msza św. ślubna Martyny Jakubowskiej i Radosława Wiercińskiego 

18.00 1. Za ++ Kazimierza Justka w rocz. śmierci 

 2. Za ++ Gertrudę w rocz. śmierci i Kazimierza Necel oraz Władysława i  

  Sławomira Kilian 

Niedziela 05.08.2018 

08.00 1. O zdrowie i błog. Boże dla członków Żywego Różańca i ich rodzin int. od VI  

 Róży Matek 

2. Intencja ku czci Boga Ojca dziękując za Jego Dobroć, Miłość oraz za to, że  

 jest Ojcem wszystkich ludzi 

3. Za ++ Jadwigę Jankowską i Jana oraz Zygmunta Ossowskiego i Jana 

 Ćwikałowskiego 

10.00 1. Za parafian 

 2. Za ++ Ludwikę Zaborowską w rocz. urodzin i Franciszka 

 3. Za + Zygmunta Jankowskiego w 4 rocz. śmierci 

18.00 1. Za ++ Kazimierę Roda w dniu urodzin oraz Albina i rodziców z obu stron 

 2. Za + Marka Lizakowskiego w dniu urodzin 

Poniedziałek 06.08.2018 

07.00 1. Za ++ Emilię i Józefa Rekowskich 

18.00 1. Za ++ Barbarę w 17 rocz. śm. Jana Bławat i Franciszkę, Leopolda Jakusz 

 2. Za ++ Jana Lizakowskiego w rocz. śm. i Mirosława Lizakowskiego 

Wtorek 07.08.2018 

07.00 1.  

18.00 1.  

Środa 08.08.2018 

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Wacława Grau w rocz. śm., rodziców i rodzeństwo 

Czwartek 09.08.2018   

07.00 1.  

18.00 1. Dziękczynna za dar wspólnego pielgrzymowania i pobytu w Zakopanem 

 Marianek i ich rodziców wraz z duszpasterzami 

Piątek 10.08.2018  

07.00 1.  

16.30 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

  Św. Rodziny, zdrowie dla Kamili i Rafała Grosz w 10 rocz. ślubu 

18.00 1. Za ++ Gerarda, Praksedę i Leona Okrój oraz Klemensa Raczkowskiego 

 2. Za ++ rodziców Reginę i Edmunda Narloch 

Sobota 11.08.2018  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Gertrudę i Józefa Bielawa i ich dzieci z racji urodzin 

 2. Za ++ Czesławę w 2 rocz. śm. i Feliksa Olszewskich, Helenę, Stefana i 

 Edmunda Słomińskich 

 3. Za ++ Józefa Joniec, Helenę i Franciszka Broc 

Niedziela 12.08.2018 – 19 Niedziela Zwykła 

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

 Cierpiące 

 2. Za ++ Stanisława Jażdżewskiego w 16 rocz. śm. i Mariannę 

10.00 1. Za parafian 

 2. Za ++ rodziców Helenę i Leona, siostrę Brygidę i Jerzego Troka 

15.00 1. Chrzest – Franciszka Piepiórka 

18.00 1. Za ++ Jana Literskiego w dniu ur., rodziców z obu stron, Kazimierza i  

  Małgorzatę Słomińskich 

Poniedziałek 13.08.2018  

07.00 1.  

18.00 1. Za + Mariana Łosińskiego int. od pracowników UNIBUD z działu komputery 

Wtorek 14.08.2018 

07.00 1. Za ++ Krystynę z racji ur. i Jana Jereczek 

18.00 1. Za ++ Teresę, Janka Bielawa i Zofię Skirzewską 

 2. Za ++ Henryka i Klarę Marczyk, Jana i Annę Szczepańskich, oraz Urszulę i 

 Annę 

Środa 15.08.2018 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

08.00 1. Za ++ Bernarda Dąbrowskiego, rodzeństwo, rodziców z obu stron 

 2. Za ++ Sławomira Kilian w 4 rocz. śm. i Władysława 

10.00 1. Za parafian 

 2. Za ++ Annę i Władysława Trapkowskich, siostry i Leona Leman 

15.00 1. Msza ślubna Anny Wikariusz i Marcina Kieliszek 

18.00 1. Za ++ Andrzeja i Mieczysława Szews 

 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

  św. Rodziny, zdrowie w rodzinie w 20 rocz. ślubu Honoraty i Romana 

Czwartek 16.08.2018 
07.00 1. Za ++ Stefana w 3 rocz. śm. Helenę, Edmunda Słomińskich oraz Czesławę i  

  Feliksa Olszewskich  

18.00 1. Za ++ Reginę Komar z racji ur., Jna i Helenę Słomińskich 

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

  Joanny w 10 rocz ślubu 

Piątek 17.08.2018 

07.00 1. Za ++ Danutę, Zofię, Jana Wiśniewskich 

18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą 

Sobota 18.08.2018 

07.00 1. Za + ks. Stanisława Sałatę MSF w 2 rocz. śmierci 

18.00 1. Za + Bartosza Lepak w 3 rocz. śmierci 

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



Niedziela 19.08.2018 – 20 Niedziela Zwykła 

08.00 1. Za ++ Romana Buszman w rocz. śm. Ks. Zygmunta Żubryckiego MSF i ks. 

 Antoniego Burba MSF 

 2. Za ++ Ilonę Wardyn oraz Henryka i Andrzeja Tuszkowskich 

10.00 1. Za Parafian 

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

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

 Rodziny w 80 rocz. urodzin Kazimiery 

18.00 1. Za ++ rodziców Feliksa i Franciszkę Szymańskich, braci, siostry i bratową 

 2. Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o zdrowie i błog. Boże w dniu urodzin 

Poniedziałek 20.08.2018  

07.00 1. Za ++ Waleriana i Bronisławę Satała oraz Michalinę, Stanisława i Bożenę  

  Muszyńskich 

18.00 1. Za ++ Kazimierza z racji urodzin i Daniela Justka 

 2. Za ++ Franciszka, Klarę, Czesława, Romana Żywickich oraz Tomasza, 

 Danutę, Franciszka, Stanisławę i Mariana Jereczek 

Wtorek 21.08.2018  
07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Stanisława Wlaźlaka, rodziców, braci, siostry i ++ z pokrewieństwa 

 2. Za ++ Helenę i Adama Latos i rodziców z obu stron 

Środa 22.08.2018  
07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Kazimierza Krużyckiego i rodziców z obu stron 

 2. Za ++ Feliksa Rogaczewskiego, rodziców i rodzeństwo z obu stron 

Czwartek 23.08.2018  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ rodziców Dorau i Bolesława Pastwa 

 2. Za ++ Jana i Franciszkę Piechowskich 

 3. Za ++ Jerzego Cyra z racji urodzin i Felicję Cyra. 

Piątek 24.08.2018  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Ewę Mateja, Kazimierę Leona Guzińskich, 

 2. Za + Jana Jankowskiego w 30 dzień po śmierci 

Sobota 25.08.2018  

07.00 1.  

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

  Św. Rodziny, umocnienie więzi małżeńskiej, zdrowie w rodzinie w 20 

 rocz. ślubu Małgorzaty i Wiesława 

 2. Za ++ Henryka Potrac w 18 rocz śm., rodziców z obu stron, braci Zbigniewa i  

  Kazimierza 

 3. Za + Józefa Murglin z racji urodzin i rocz. śmierci 

  Chrzest Michała Jerzego Kryszyńskiego 

Niedziela 26.08.2018 – 21 niedziela zwykła - Uroczystość M. B. Częstochowskiej 

08.00 1. Za ++ Gertrudę, Władysława i Marię Felskowskich, Józefę, Jana, Władysława 

 Piankowskich 

 2. Za ++ Helenę w rocz. śm. Edmunda i Stefana Słomińskich 

10.00 1. Za Parafian 

2. Dziękczynno-błagalna w int. pewnej rodziny 

3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla rodziny  

 Domarus 

18.00 1. Za ++ Teresę Grau i Szymona Tocha 

 2. Za + Mariana w 9 rocz. śmierci 

Poniedziałek 27.08.2018  

07.00 1. Za ++ rodziców z obu stron 

18.00 1. Za + Dariusza Hinca w dniu urodzin 

 2. Za ++ Franciszkę z racji urodzin i Józefa Wałdoch 

Wtorek 28.08.2018  

07.00 1.  

18.00 1. Za + Mariana Łosińskiego int od pracowników UNIBUD z działu komputery 

Środa 29.08.2018  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Annę, Michała Świtałów i rodzeństwo Karola, Annę i Jana Sabisz 

 2. Za ++ Bogusława i Marię Borzyszkowskich oraz ++ z rodziny 

Czwartek 30.08.2018 

07.00 1. 2.  

18.00 1. Za ++ Edmunda Kleinszmidt w 10 rocz. śm. i żonę Mariannę  

Piątek 31.08.2018  

08.00 1. 

18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, światło Ducha 

 św. i opiekę  Matki Najświętszej dla całej rodziny z racji 33 rocz. ślubu  

Danuty i Piotra 

 
SPRZĄTANIE  KOŚCIOŁA 

04.08.2018 – sobota – ul. Graniczny Młyn i Kościerska: Władysław Jaworski, Karolina 

Gruba, Lucyna Bek, Katarzyna Skwierawska, Artur Michalewicz 
11.07.2018 – sobota  – ul. Kościerska:  Joanna Szala, Judyta Tocha, Lucyna Las, Teresa 

Guzińska, Lucyna Słomska 

18.08.2018 – sobota – ul. Kościerska:  Justyna Klemensiak, Anna Sznaze, Mariola Cybula, 

Iwona Gostkowska,  Teresa Gostkowska 

25.08.2018 – sobota – ul. Kościerska: Dorota Gostkowska,  Ewa Gostkowska, Anna Wajer, 

Maria Gostkowska, Paulina Flisikowska 

01.09.2018 – sobota – ul. Kościerska: Katarzyna Nadolna, Ewa Lorbiecka, Żaneta 

Muchowska, Aneta Breza i Ewa Chajewska. 

   Na wesoło!!! 
 Przychodzi raz facet między mszami na plebanię w średnim wieku: Przepraszam, 

proszę księdza, pilnie chciałem do spowiedzi.  Dobrze, niech pan idzie do kościoła, a ja założę 

sutannę i ciepły sweter, bo w kościele strasznie zimno. A gościu odpowiada: sutannę można… 

ale swetra nie trzeba. Czemu? Bo jak ksiądz usłyszy moje grzechy, to się od razu księdzu ciepło 

zrobi!!! 


