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 Mt 11, 25-30 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 

było Twoje upodobanie. 

 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 

Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce ob-

jawić. 

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 

Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie 

dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje 

brzemię lekkie».  

 

 

10 .07 – PONIEDZIAŁEK  

6:30 +  + Antoni Komosa  

7:00 + + Maria Sajkowska- gr. 10 

18:00 + Maria Majorkiewicz w kolejną 

rocznicę śmierci  
11.07 - WTOREK  

6.30 + Jerzy Zakrzewski- 12 rocz. 

śmierci  i zmarli z rodziny Zakrzew-

skich, Godlewskich, Jacyniak, Czech i 

Chłopeckich  

7.00 +  Maria Sajkowska- gr. 11 

18:00 + Regina Wolska-10 rocz. śmier-

ci oraz Kazimierz, Janina, Barbara, Sta-

nisław, Józef, Władysław  
12.07 - ŚRODA  

6:30 + + Zofia i Alfons Kulikowski w 

kolejne rocznice śmierci i za ich rodzi-

ców  

7:00 + Maria Sajkowska- gr. 12 

7.00 + Stanisław Mandziuk – m-c po 

śmierci  
17:30 Nowenna do Matki Bożej 

18:00 W intencjach  z Nowenny, 

13.07. CZWARTEK  

6:30 Maria Sajkowska- gr. 13            

7:00 + Dziękczynna za otrzymane łaski 

w 95 rocz. urodzin Ireny Romaniuk z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opie-

kę M. Najśw. i zdrowie dla Jubilatki 

oraz o radość wieczną dla zmarłych z 

rodziny                                              

18:00 +Lucyna Pacholec – 1 rocz. 

śmierci; Ignacy, Romuald, Genowefa 

Pacholec; Józef i Stanisława Stanisze-

wscy; Antoni Chomycz i Henryka  

Giruć  

 14.07. PIĄTEK 

6:30 + Maria Sajkowska- gr. 14 

7:00  + + Bronisław Misiun- kolejna 

rocz. śmierci i za zmarłych z jego ro-

dziny oraz za zmarłych z rodziny Dra-

batów i Łuwkisów  

18:00 ++ Władysława, Franciszek i 

Aleksander Danisiewiczowie  
 

15.07 – SOBOTA 

6:30 + Zajęta  

7:00 + Czesław Gawroński – 2 rocz. 

śmierci ; zmarli z rodziny Lechów; Sta-

nisław, Julianna oraz Ryszard, Stani-

sław, Tadeusz, Melania  

16.00—Ślub z chrztem  

18:00 +  Maria Sajkowska- gr. 15 

16.07. XIV Niedziela Zwykła 

7:00 +  Maria Sajkowska- gr. 16 

8:30 + Za zmarłych z rodziny Makświe-

jów, Rydzewskich i Pietraszków  

10:00 + + Jerzy Durzynski- 2 rocz. 

śmierci i jego rodzice: Czesław i Wero-

nika oraz siostra Danuta  

11:30 + Stanisław Wojtowicz- 3 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny Wojto-

wiczów i Romaszków  

13:00  O błogosławieństwo Boże, opie-

kę M. Najśw. i zdrowie dla członków 

Wspólnoty Krwi Chrystusa ich rodzin i 

kapłanów naszej parafii  

18:00 + Maria Boguniecka, Edward Bo-

guniecki i rodzice z obojga stron, Bar-

bara  Lenard i rodzice z obojga stron 

oraz Mieczysław i Marianna Słowik  
 

 

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 



XIV Niedziela zwykła 

9 .07.2017 

     W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:. Feliks  Orłowski, 

Marcin Zubiel, Beata Pietuszyńska-Purzycka. Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie…                     

Zachęcamy do włączenia się do akcji zbierania elektro- śmieci. 

Można je dostarczać do parafii św. Brata    Alberta do dnia 

14 lipca do godziny 13.00.  

W lipcu i sierpniu nie ma nauk przedślubnych oraz nieczynna 

jest Poradnia Małżeńska.  

Przypominamy, że przepisy liturgiczne pozwalają odprawiać 

Mszę świętą niedzielną już w sobotę wieczorem. W lipcu i 

sierpniu w naszym kościele, będzie odprawiana niedzielna 

Msza święta z homilią, w  

     każdą sobotę o godz. 18:00. W czasie wakacji  

   pamiętajmy, aby nie zaniedbywać niedzielnej mszy św. oraz 

modlitwy osobistej.  

Kino Gwiazda zaprasza na projekcję filmu ,, Teraz i w godzinę 

śmierci”  w dzisiejszą  niedzielę o godzinie 11.30.  

 Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i naszego para-

fialnego biuletynu.  

 Ofiary na potrzeby parafii złożyli:   Zuzanna Jankiewicz, Wanda 

i Bogdan Karapuda, Janina Zachaj, Henryka Kobylańska, Jadwi-

ga Jaroszewicz, Jadwiga Wielgoszyńska 

 

 

Zobacz jak często brakuje ci sił. Biegasz, pracujesz, załatwiasz tysią-

ce spraw, troszczysz się o rodzinę, o dom, a wciąż jeszcze tyle do zro-

bienia. Codzienne obowiązki stają się krzyżem nie do uniesienia, upa-

dasz pod ich ciężarem i mówisz, że już nie dasz rady. Zadajesz sobie 

pytanie: Co będzie dalej? 

Jezus wie, jak wygląda nasze życie. Zna nasze słabości i lęki, trudno-

ści i ciężary. Dlatego czeka ze swoją łaską na wszystkich, którzy po-

trzebują wsparcia: na świętych i grzeszników, na bogatych i ubogich, 

zdrowych i chorych. On jest źródłem umocnienia, pokrzepienia, ukoje-

nia. 

Bóg jest wierny swoim obietnicom. Aby zakosztować życia Bożego i 

doświadczyć Bożej mocy, trzeba tylko przylgnąć do Chrystusa i bezwa-

runkowo przyjąć Jego naukę. Trzeba wstąpić do szkoły Jezusa i uczyć 

się Jego sposobu życia, Jego słów i czynów, Jego łagodności i pokory. 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny 

i pokorny sercem (Mt 11, 29) Tylko wtedy pokój Chrystusowy za-

mieszka w sercu człowieka.  Droga do zbawienia jest drogą krzyża. 

Jednak krzyż nie musi być przyczyną smutku i cierpienia, powodem do 

rezygnacji ze szczęścia. Krzyż może być radością i nadzieją dla tych, 

którzy są zapatrzeni w Jezusa i chcą kroczyć drogą wyznaczoną przez 

Niego. Zbawiciel pokazuje każdemu z nas, że krzyż prowadzi do zmar-

twychwstania i życia wiecznego.  
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