atu.]

Wiadomości Niedzielne
www.milosierdzie-mysliborz.pl

Nie wszyscy wspinamy się
tym samym zboczem na
szczyt doskonałości, jedni
miękkiego usposobienia
mają przez modlitwę stać
się mężnymi
A inni z natury silni
pracując nad sobą muszą
się stać łagodnymi
i cichymi.
bł. Michał Sopoćko

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża, Rok X

Nr wakacyjny 26.06. 31.07.2022r.

Wakacyjne modlitwa w naszej wspólnocie
II ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH
24.07.2022r.
„ WYDADZĄ OWOC NAWET I W STAROŚCI”
Dzień Dziadków i Osób Starszych to nasze wspólne święto
Na mocy decyzji papieża Franciszka, która została podana do publicznej
wiadomości końcem lutego br. od 2021 roku w Kościele jest obchodzone nowe
święto. W czwartą niedzielę lipca w katolickim kalendarzu pojawił się Światowy
Dzień Dziadków i Osób Starszych. Termin ten jest związany z bliskością
obchodzonych wspomnień św. Joachima i Anny, dziadków Jezusa.
Dziadkowie przypominają nam, że starość jest darem. Są oni ogniwem łączącym
różne pokolenia i przekazują młodym doświadczenia życia i wiary – mówił w lutym
papież Franciszek uzasadniając swoją decyzję. – Powinniśmy stać na straży naszych
korzeni. Niezwykle ważne jest wzajemne poznanie się dziadków i wnuków, ponieważ
dziadkowie widzą marzenia swoich wnuków, a młodzi ludzie, czerpiąc siły z
dziadków, pójdą naprzód – powiedział Ojciec Święty na temat osób starszych.

Poznając piękno świata
Odkrywamy piękno
Boga

74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Kościelna 17, Tel. 95 747 32 05

Święto to zachęca nas do celebrowania Dnia Dziadków i Osób Starszych. W czasie
pandemii widzieliśmy, szczególnie w pierwszych miesiącach, jak wielu starszych
odchodziło w samotności, bez możliwości pożegnania się z bliskimi. Tak nie musiało
być. Ale nawet i przed pandemią zdarzało się, że osoby starsze doznawały bolesnego
porzucenia i samotności. Przez odseparowanie się od nich, przez odizolowanie
młodych od ich korzeni, zniekształciliśmy i zubożyliśmy nasze rodziny.
Dzisiaj niedziela więc mamy trochę więcej czasu wolnego, który możemy poświęcić
bliskim. Może jednak w naszym otoczeniu mamy samotną osobę starszą – odwiedźmy
ją, porozmawiajmy nawet na tematy w których się czujemy niepewnie, wypijmy
herbatę czy kawę z taką osobą. Nas to nie kosztuje nic, a dla osoby starszej taka
wizyta jest bezcenna.

Jak świętować niedzielę?
?
Kiedy podczas niedzielnej Eucharystii zgromadzeni
na niej katolicy słyszą, że zebrali się w "pierwszy
dzień tygodnia", mogą czuć się nieco zaskoczeni.
W powszechnej świadomości niedziela to nie
pierwszy, lecz ostatni dzień tygodnia. Przecież
właśnie kończy się weekend - czas odpoczynku.

Mówi się, iż kultura niedzieli została zastąpiona kulturą
weekendu, czyli końca tygodnia. Współczesne świątynie to
już nie kościoły, tylko centra handlowe, malls, galerie.
Mówi się, że zamiast na Mszę ludzie idą na zbiorową
celebrację poświęconą bogu Mamonie, czyli na niedzielne
zakupy. Owszem, w kulturze konsumpcyjnej zmienia się
sposób świętowania niedzieli, ale przecież dla bardzo
wielu niedzielna Eucharystia pozostaje w jej centrum. Nie
jest tak, że wszyscy wierni idą tylko na zakupy, "zamiast"
na Mszę Świętą. Wielu z nich nie idzie "tylko" na zakupy,
ale "także" na zakupy, kierując się do galerii handlowej
bezpośrednio po Eucharystii. Co więcej, wielu nie widzi w
tym żadnej sprzeczności.
Zasadnicza zmiana w rozumieniu świętowania niedzieli
nie polega na odrzuceniu dotychczasowych norm
wynikających z przykazania, ale na reinterpretacji
zachowań konsumenckich, a zwłaszcza zakupów
i korzystania z publicznej gastronomii. Zakupy zmieniają
swoje znaczenie, przesuwając się ze sfery obowiązku
i banalnej, koniecznej czynności w obszary przyjemności,
by nie powiedzieć - rozrywki. Także profil niedzielnych
zakupów jest nieco inny. Skierowany jest bowiem bardziej
na przyjemności, prezenty i towary luksusowe. Zakupy
niedzielne są elegantsze i robione w odświętnych strojach.
Także "jedzenie poza domem", traktowane niegdyś jako
konieczność (na przykład w czasie podróży), dzisiaj jest
sposobem na ucieczkę od codzienności.
Ale czy rzeczywiście chodzi o kupowanie? Istnieje teza,
która mówi, iż fenomen popularności shopping centers
polega na tym, że ludzie przychodzą bardziej w celu
oglądania wystaw i towarów niż po konkretne zakupy.
Można mówić tutaj o swoistej partycypacji przez
asystencję i oglądanie, a nie przez czynność zakupu. Nie
bez powodu w Polsce upowszechniła się nazwa "galeria" na
określenie centrów handlowo-rozrywkowych. W galerii się
przede wszystkim ogląda, czasami tylko kupuje. "Wizyta
w galerii" - to dziś wyrażenie bardzo wieloznaczne.

Sukces centrów handlowych polega na tym, iż proponują
rozrywkę kompleksową: oglądanie wystaw zastępuje spacer,
posiłek przy domowym stole zamieniany jest przez obiad
w restauracji bądź fast foodzie, a rodzinne oglądanie
telewizji kinem z popcornem w ręku. Nowość takiego
sposobu spędzania czasu polega na zintensyfikowaniu
bodźców i na zgromadzeniu ich w jednym miejscu, ale
przecież takie formy spędzania czasu istniały wcześniej.
Teologiczne rozumienie odpoczynku ma swoje źródło
w staro-testamentowej instytucji szabatu. Trzecie
przykazanie Dekalogu pamiętamy w wersji katechizmowej:
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Wersja ta jednak różni
się od swego biblijnego oryginału, w którym jest mowa
o "dniu odpoczynku", a nie o "dniu świętym".
W przekładach znajdziemy także "dzień szabatu", ale po
hebrajsku "szabat" znaczy przecież tyle co "odpoczynek".
Tak oto powstaje nam wersja: "Pamiętaj, abyś dzień
odpoczynku
święcił".
Oczywiście,
chrześcijańskie
rozumienie
niedzieli
zmodyfikowało
trochę
starotestamentową teologię odpoczynku, skupiając się
o wiele bardziej na samym świętowaniu Zmartwychwstania i słusznie - niż na powstrzymywaniu się od pracy.
Etymologia polskiej "niedzieli" wskazuje jednak w odróżnieniu od innych języków - właśnie na
"niedziałanie", w którym to kryje się sugestia, by tego dnia
powstrzymać się od tego co codzienne: od pracy, nauki,
domowej krzątaniny.
Sobór watykański kwestię odpoczynku traktuje krótko,
wskazując na potrzebę dysponowania przez człowieka
czasem wolnym, "wystarczającym do prowadzenia życia
rodzinnego, kulturalnego, społecznego i religijnego",
dającego okazję do "swobodnego rozwoju zdolności
i możliwości, do czego działalność zawodowa daje być może
zbyt mało sposobności". Są ludzie, których miasto męczy,
i gdy tylko mogą, uciekają z niego na wieś czy do innego
miejsca ciszy. Ale są i tacy, dla których miasto jest miejscem
życia, a przebywanie w jego nowoczesnych centrach
rozrywki daje wrażenie partycypacji w zbiorowym rytuale.
Właśnie to miejsce wydaje się im najlepsze na świętowanie
siódmego dnia tygodnia, czyli "dnia odpoczynku". I nie
należy tego mylić z dniem pierwszym, czyli "Dniem
Pańskim". Ten bowiem świętuje się inaczej i w zupełnie
innych miejscach.
Źródło www. deon.pl/wiara/duchowosc/jak-swietowac-niedziele

W dniach 24-31 lipca 2022 będzie obchodzony 23. Ogólnopolski
Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof –
1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla
misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa –
Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za
wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla
wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo
kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze
i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest
kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie
misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez
przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten
cel. (JK)
50 – lecie DIECEZJI SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKIEJ
PIELGRZYMKA W BIESZCZADY I NIE TYLKO….
LEGNICA – GÓRA ŚW. ANNY – PIEKARY ŚLASKIE – KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA – WADOWICE- KRAKÓW- RZEPEDŹ – KRASICZYNPRZEMYŚL -KALWARIA PACŁWASKA – ARŁAMÓW - ZAPORA
MYCZKOWIECKA- SOLINA - POLAŃCZYK ZDRÓJ – KOMAŃCZADUKLA – ZABAWA – CZĘSTOCHOWA -GIDLE-PNIEWY
TERMIN: 19.09 – 25.09.2022r.
19.09 PONIEDZIAŁEK
5.00h Msza Św w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z błogosławieństwem
pielgrzymkowym. Przejazd do Legnicy (miejsce CUDU EUCHARYSTYCZNEGO
z 2013r kościół pw. Św. Jacka – modlitwa, adoracja), przejazd na GÓRĘ ŚW.
ANNY, modlitwa, pamiątki. W godz. Południowych dojazd do SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ SPRAWIELIWOŚCI w PIEKARACH ŚLASKICH –
modlitwa, zwiedzanie z przewodnikiem. W godzinach wieczornych przyjazd do
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. Obiadokolacja, nocleg.
20.09. WTOREK
Msza Św. W Sanktuarium przy Obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej przy której
modlił się św. Jan Paweł II, śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem, dróżki
kalwaryjskie kapliczki ,czas wolny. Ok godz. 11h wyjazd w kierunku WADOWIC,
zwiedzanie Muzeum DOM ŚW. JANA PAWŁA II., Bazylika Wadowickamiejsce chrztu św. Jana Pawła II, Rynek, kremówki, czas wolny. Przejazd do
KRAKOWA. Stare Miasto, Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, Kościół oo.
Bernardynów, - spacer. ok 20.30h przyjazd do RZEPEDŹ, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg. Spacer wieczorny po okolicy.
21.09. ŚRODA
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem: KRASICZYN –zamek, PRZEMYŚLstare miasto, Rynek, Katedra, Forty z II wojny światowej, KALWARIA
PACŁAWSKA-nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej, modlitwa przed słynącymi
łaski Obrazem Matki Bożej oraz przy sarkofagu Sługi Bożego O. Wenantego
Katarzyńca (przyjaciela Św. Maksymiliana Marii Kolbe), Msza św., spacer po
okolicy, ARŁAMÓW – zwiedzanie obiektu, historia. Powrót na nocleg,
obiadokolacja – Rzepedź
22.09. CZWARTEK
Śniadanie. Msza św. Zwiedzanie z przewodnikiem: ZAPORA
MYCZKOWIECKA, OŚRODEK CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ,
MUZEUM ARCHITEKTURY CERKIEWNEJ, OGRÓD BIBLINY, prezentacja
filmu „ Fauna Bieszczadzka”, przejazd na jez. SOLINA- zapora, REJS
STATKIEM PO SOLINIE ( za dodtakową opłatą 35 zł), czas wolny, przejazd do
POLAŃCZYKA ZDRÓJ –zwiedzanie. Ok. 19h przyjazd do hotelu w Rzewpedź
Obiadokolacja, nocleg. Spacer wieczorny po okolicy.
.
23.09. PIĄTEK
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do KOMAŃCZY – miejsca
więzienia bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Msza Św, modlitwa, słowa Sióstr.
Przejazd w Kierunku Częstochowy a po drodze : DUKLA- zwiedzanie Sanktuarium
Św. Jana z Dukli, modlitwa, ZABAWA – muzeum Bl. Karoliny Kózkówny, dom
rodzinny, kościół chrztu św. oraz Pierwszej Komunii Św, modlitwa przy Sarkofagu
Błogosławionej Karoliny, słowo miejscowego ks. Proboszcza. Przejazd do
Częstochowy. Obiadokolacja, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma Św. Jana Pawła
II. Udział w programie diecezjalnym- Apel Jasnogórski, Czuwanie modlitewne,
Msza Św.
24.09. SOBOTA
Śniadanie, ok 9h Udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Czas wolny, Skarbiec,
Mauzoleum Św. Jana Pawła II oraz Bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przejazd
do PNIEW – zwiedzanie Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej, ok.24h przyjazd
do Myśliborza.
Koszt: 850zł
W cenie: przejazd autokarem klasy turystycznej, noclegi, wyżywienie, obsługa pilota
przewodnika, ubezpieczenie

Zapisy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Wszelkie
dodatkowe informacje u ks. Pawła tel. 660281638. Zaliczka
350zł do 15 sierpnia br.

Wiadomości Niedzielne wydanie wakacyjne 26.06. – 31. 07. 2022r.

www.milosierdzie-mysliborz.pl

Intencje mszalne
XVI NIEDZIELA ROKU - 17.07.
730 + Genowefa Waśko 4 r. Helena, Władysław, Zofia, Jan,
+ Waśko
900 + Jadwiga, Seweryn , ++ Wysockich
1100 + Józef Bazan (greg.15)
1800 + Jan Glubs (4r śm), Marek (4r. śm)

WTOREK - 26.07. – św. Joachima i Anny, Rodziców NMP
800 + Józef Bazan (greg 24)
1800 w int. P. Anny Kornosz z okazji imienin

900 Nawrocko + Horst Panek (8r. sm)
1000 Dalsze + Feliksa, Mieczysław, Stefania, Józef Rozwadowscy

CZWARTEK - 28.07.
800 int. KWC , w int. osób uzależnionych o uwolnienie
1800 + Józef Bazan (greg.26)
1800 + Tadeusz Młynek w 6 r.

PONIEDZIAŁEK- 18.07.
800 + Józef Bazan (greg.16)
1800 w int. P. Małgorzaty w 60 rocz. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog; dary Ducha Świętego,
zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.
WTOREK -19.07.
800 o Boże błog; zdrowie i opiekę Matki Bożej dla P. Stanisławy w
90. rocz. urodzin
1800 + Józef Bazan (greg.17)
ŚRODA -20.07.
800 + Józef Bazan (greg.18)
1800 + Czesław Broda
CZWARTEK - 21.07.
800 + Józef Bazan (greg.19)
1800 ++ Teodorczyk
PIĄTEK – 22.07. – Św. Marii Magdaleny
800 + Józef Bazan (greg.20)
1800 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jasia z
okazji 1r. urodzin i za Jego rodziców
SOBOTA - 23.07. - Brygidy
800 + Józef Bazan (greg.21)
1800 + Józef Bałuk, Janina, ++ Bałuk, ++ dziadków
00

19 Nawrocko ( niedzielna) + Antonina, Władysław, Stanisław
Matysiak, Cecylia, Stanisław, Ryszard Hlebowicz,+ Zofia,
Ireneusz, Lech Kapłan
XVII NIEDZIELA ROKU - 24.07. - ŚWIATOWY DZIEŃ

DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH
30

7 + Józef Bazan (greg.22)
900 + Czesław Urbaniak (z racji imienin)
1100 Za parafian – w int. dziadków i osób starszych
1800 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy
i Piotra Pawłowskich z Limanowej z okazji 20r. ślubu
1000 Dalsze - za parafian
1200 Wierzbówek - za parafian
PONIEDZIAŁEK- 25.07. ŚW. JAKUBA AP.
800 + Józef Bazan (greg.23)
1800 w int. ks. Krzysztofa z okazji imienin ( int. różańca)

Wspólnota Żywego Różańca zaprasza do
codziennego odmawiania różańca.

ŚRODA - 27.07.
800 + Józef Bazań (greg.25),
1800 + Maria Przybycień w 6 r.

PIĄTEK – 29.07. – św. Marty, Marii i Łazarza
800 + Józef Bazan (greg.27)
1800 za dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA - 30.07.
800 + Józef Bazan (greg.28)
1600 Nawrocko – ślubna: Mateusz i Joanna
1800 + Jarosław Daniłków w 41 r; ++ rodziców obojga stron; +
Stefania Karczewska, Władysław, Marian, Mirosław Nowakowscy,
+ Józef w 5 r. i Janina Bałuk, ++ z rodz. Bałuk i dziadków
1900 Dalsze – ( niedzielna) int. wolna
XVIII NIEDZIELA ROKU - 31.07.
730 + Józef Bazan (greg.29)
900 + Krystyna Daraż w 1 r.
1100 za parafian
1800 + Józefa, Emil Mikoś
900 Nawrocko - int. P. Rozwadowskich
1200 Wierzbówek - int. wolna
PONIEDZIAŁEK - 1.08. - XXIX ROCZNICA
USTANOWIENIA MYŚLIBORSKIEGO SANKTUARIUM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
800 + Jadwiga i Władysław
1800 + Józef Bazan (greg.30 - zakończenie) - wotywa za zmarłych
WTOREK - 2.08.
800 o Boże błog. i łaskę zdrowia dla Danuty Perl
1800 + Marek Kucharski w 30 dzień po pogrzebie
ŚRODA - 3.08.
800 o Boże błog. dla ks. Zdzisława i ks. Andrzeja, o zdrowie i łaskę
wytrwania w powołaniu
1800 + Grzegorz i ++ rodzice i ++ z rodziny
I CZWARTEK M - ca - 4.08. wotywa o Jezusie Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
800 o Boże błog. dla Barbary Glińskiej , o łaskę zdrowia
1800 int. Rodziców modlących się za dzieci
I PIĄTEK M – ca – 5.08. – wotywa o NSPJ
800 w int. Elżbiety i Janusza Świdurskich, o łaskę zdrowia i opiekę
MB
1700 Nawrocko + Franciszek, Roman Cichoccy ( Msza
przeniesiona z 12.08.)
1800 dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem św. Faustyny
I SOBOTA M – ca - 6.08. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
800 + Zofia, Józef, Kazimierz, Zofia, Antoni Chabraszewskich
++ z rodziny Wawruszczak, Oleszczyszyn, Kobel, Jas
1800 w int. wspólnoty różańcowej
1900 Nawrocko ( niedzielna) – zarezerwowana P. Tomaszewska

PARAFIALNE WAKACJE 2022

Intencja powszechna: Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są
korzeniami i pamięcią narodu, aby ich
doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym
patrzeć
w
przyszłość
z
nadzieją
i odpowiedzialnością.

Za odmówienie jednej części Różańca św.
w kościele lub kaplicy można zyskać łaskę
odpustu zupełnego.

1000 Dalsze - int. wolna
1200 Wierzbówek - int. wolna
PONIEDZIAŁEK- 08.08. – Św. Dominika
800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
1800 + Salomea Szkutiak w 30 dzień po pogrzebie
WTOREK - 09.08. – Św. Teresy Benedykty od krzyża
800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
1800 + Irena Borcuch w 17 rocz. ++ rodziców obojga stron
ŚRODA - 10.08. – św. Wawrzyńca
800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
1800 w pewnej intencji
CZWARTEK - 11.08. – św. Klary
800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
1800 + . Zbigniew Zając + Maria i Tekla Zerebeckie + Franciszek
i Michał Zerebeccy
PIĄTEK – 12.08. –
800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
1800 + Franciszka Baczuń w 20 rocz. + Jan Baczu i ++ rodziców
obojga stron
SOBOTA - 13.08.
800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
1800 + Barbara, Edyta, Cyryl, Wojciech, Hieronim, Mieczysław,
++ Pełków, ++ rodziców z obojga stron
1900 Wierzbówek – o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz
wszystkich skutków i konsekwencji
XX NIEDZIELA ROKU - 14.08.
730 + Jadwiga Szeląg w rocz. ++ z rodz. Szeląg i Raków
900 +.Maria Broda
1100 za parafian
1800 + Maria, Anna, Wojciech Chmiel
900 Nawrocko - w int. Urszuli Habowskiej z okazji urodzin, o Boże
błog. i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej.
1000 Dalsze - int. wolna
PONIEDZIAŁEK - 15.08. WNIEBOWZIĘCIE NMP – Matki
Boskiej Zielnej. Poświęcenie pierwocin tego roku.
730 + o Boże bł. dla Marii Kuźmitowicz z okazji imienin , o opiekę
Matki Bożej
900 +.Anna i Franciszek Sohor + Zdzisław Piasecki
1100 za parafian
1800 dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem bł. Michała
1000 Dalsze + Jan oraz w int. Stanisławy, o zdrowie i potrzebne łaski
1200 Wierzbówek - o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz
wszystkich skutków i konsekwencji
1215 NAWROCKO – ODPUST

MSZE ŚW W OKRESIE WAKACYJNYM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
niedziela - 7.30; 9.00; 11.00; 18.00.
dni powszednie - 8.00; 18.00.

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
na lipiec 2022:

Intencja parafialna: o dobre, spokojne i Boże
wakacje dla dzieci i młodzieży

XIX NIEDZIELA ROKU - 07.08.
730 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków
i konsekwencji
900 + Józef Lenkiewicz w 5 rocz.
1100 za parafian
1800 + Irena, Roman Matysiak

W dniach 31.07.- 6.08. parafia organizuje wypoczynek
dla dzieci i młodzieży
w górach w
Zakopanem. Zapisy u ks. Pawła. Koszt 600 zł. W
programie wycieczki górskie, wspólne Msze św;
Termy Chochołowskie, Pustelnia Brata Alberta,
Krzeptówki, wjazd na Gubałówkę, wycieczka na
Morskie Oko, Jaszczurówka.

NAWROCKO
NIEDZIELNE MSZE ŚW. ODPRAWIANE W SOBOTY
o 19.00. - 2. VII; 23.VII, 6.VIII;
W POZOSTAŁE NIEDZIELE o 9.00.
15 SIERPNIA ODPSUT - Wniebowzięcie NMP- 12.15.
I Piątek M-ca lipca i sierpnia o 17.00.
Spowiedź 16.30.
I Sobota M-ca lipca i sierpnia o 18.00.
różaniec fatimski i rozważanie Msza św. 19.00.
DALSZE
NIEDZIELNE MSZE ŚW. ODPRAWIANE W SOBOTY
o 19.00. - 9.VII; 30.VII 20.VIII;
NIEDZIELA o 10.00. i 15.08.Wniebowzięcie NMP
WIERZBÓWEK
NIEDZIELNE MSZE ŚW. ODPRAWIANE W SOBOTY
o 19.00. - 25.VI; 16.VII; 13.VIII. 27.VIII
NIEDZIELA o 12.00. i 15.08. Wniebowzięcie NMP

Modlitwa różańcowa w każdy
I Czwartek Miesiąca o godz. 17.30.
Zapraszamy rodziców do wspólnej modlitwy.
Nie zwlekaj i daj dziecku to, co najlepsze!
Jeżeli pragniesz dołączyć, by modlić się za
swoje dzieci wystarczy wysłać sms-a,
zadzwonić do animatorki Lucyny
501 311 678

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
w kościele parafialnym 20 min. przed Mszą św.
w kościołach filialnych przed Mszą św.
KANCELARIA PARAFIALNA
poniedziałek – czwartek
PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ I PORANNEJ
Także w sprawie pogrzebu
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