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INTENCJE MSZALNE 18.07 – 24.07

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA            17 lipca  2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 18 lipca

17:00  + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00  + Brunon Hincke oraz Małgorzata Pokrywka – 
rocznica śmierci

18:30  + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Zielonej   

18:30  – O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNM Alicji, 
jej rodziców z podziękowaniem za 1 rok życia Ali

WTOREK – 19 lipca

17:00  + Ojciec Walenty i zmarli z rodzony Hincke

18:00  + Franciszek Ceynowa – rocznica śmierci

18:30  + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Bursztynowej

18:30  + dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA – 20 lipca

17:00   + Janina i Jan Borowik

18:00   – Do Miłosierdzia Bożego o opiekę Matki Bożej dla 
wnuków

18:00  + Dziadkowie Hincke, Zielińscy, Bystram, Hintzke

18:30  + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Władysławowskiej Zachód i Koralowej

18:30  + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Władysławowskiej 2-22, i 3-51 i ul. Latającego
Holendra

CZWARTEK – 21 lipca

17:00  + Stefan Zimny

18:00  + Teść Stanisław, szwagier Łukasz w dniu urodzin, 
+ dusze w czyśćcu cierpiące

18:30   + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od 
mieszkańców ul. Władysławowskiej Zachód i Koralowej

18:30  + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Władysławowskiej 2-22, i 3-51 i ul. Latającego
Holendra

PIĄTEK –22 lipca

17:00  – o nawrócenie pracowników firmy 
DOVISTA

18:00 + Ojciec Stefan – 10 rocznica śmierci i 
brat Stefan Styn – 3 rocznica śmierci

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od 
mieszkańców ul. Władysławowskiej 2-22, i 3-51 
i ul. Latającego
Holendra

SOBOTA – 23 lipca

17:00  – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
Jakuba Jeki z okazji 80 urodzin

17:00  + Józef Januchta, Józef Rietz

18:00  + Stanisław i Łukasz Necel

18:00  + Rodzice Potrykus

NIEDZIELA – 24 lipca

08:00  + Julianna i Paweł Glembin

08:00  + Teresa i Stanisław Dombke

10:30  + Monika, Elżbieta, Grzegorz Fiszer

10:30  + Stefan, Aurelia, Eugenia, brat Stefan

20:00  + Aniela Jeka – 13 rocznica śmierci

20:00  + Bronisław Pikala w 3 rocznicę śmierci

INTENCJA NA LIPIEC:

Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet 
egzystencja są zagrożone.

Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 
poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym 
zapałem i entuzjazmem.



1 CZYTANIE: (Rdz 18,1-10a)
2 CZYTANIE: (Kol 1,24-28)
EWANGELIA: (Łk 10,38-42)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XV NIEDZIELE ZWYKŁĄ

17 LIPCA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XVI niedziela zwykła

1.Dziś oprawę muzyczną każdej Mszy św. zapewnia pan Tomasz Dorniak i 
Zespół Massuana. Po Mszy świętej będzie można zakupić płytę z nagraniami 
zespołu. Pan Tomasz zaprasza do salki na plebanię dziś na godz. 16:00 i w 
poniedziałek na 11:00 na wykład „Stop dla raka”. Wstęp wolny.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: w poniedziałek 
świętego Szymona z Lipnicy, w środę błogosławionego Czesława, w piątek 
świętą Marię Magdalenę, w sobotę świętą Brygidę Patronkę Europy. W 
przyszłą niedzielę w związku ze zbliżającym się dniem kierowcy po Mszach 
świętych poświęcenie pojazdów. Ofiary złożone przy tej okazji za emblematy 
religijne do pojazdów z modlitwą do św. Krzysztofa przeznaczone zostaną na 
samochód dla misjonarzy. 

3.Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele 
Mszy św. o 16:00. Jest ona przesunięta na godzinę 20:00. Równocześnie 
przypominamy, że sobotnia Msza święta o godz. 18:00 sprawowana jest z liturgii 
niedzielnej.  

4.Wszystkich gości nawiedzających naszą świątynię chciałbym poinformować, że 
jest ona kościołem jubileuszowym, w którym codziennie można uzyskać odpust 
zupełny i w którym także codziennie odmawiana jest o godz. 15:00 Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. W każdy czwartek od godz. 9:15-10:15 jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Spowiedź święta jest przed każdą Mszą świętą w 
niedziele i przed Mszą świętą o 17:00 i 18:00 w dni powszednie.   

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn.  

6. Do posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. 
Kopalnianej i Solnej.  

Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę i 
życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. 
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Marta jest przedstawicielką pobożności Starego Testamentu. W niej chodziło o to, aby Bogu jak 
najwięcej przynieść, aby dla Boga jak najwięcej uczynić. Przyjmowała Chrystusa w swoim domu i 
na pewno od kilku dni przygotowywała się do tego przyjęcia, a kiedy On przybył, jeszcze 
zabiegała o wiele. Wyrazem jej szacunku była troska o to, by Chrystusowi przygotować bogaty 
stół. Objawiała swoją miłość przez dary, które znosiła dla Niego. Marta kontynuuje tę linię 
pobożności, którą przedstawia Abraham. On również przyjął Boga i aniołów do swego stołu i 
troszczył się o to, by na tym stole mieli smaczny twaróg, świeżo upieczone ciasto i najlepsze 
mięso. Sam stał z boku. Przyniósł Bogu to, co miał najcenniejszego. Chciał ugościć Boga. Istotny 
dla niego był dar dla Boga.Maria czynnie uczestniczyła w trwającym kilka dni przygotowaniu na 
przyjęcie Chrystusa. Wiedziała, że to, co konieczne, jest gotowe. Ale w momencie, kiedy Jezus 
wszedł pod ich dach, On był najważniejszy. Usiadła i słuchała, co On ma do powiedzenia. Maria 
wiedziała, że w spotkaniu człowieka z Bogiem nie chodzi o dary, lecz o spotkanie serc. Wiedziała 
również, że w tym spotkaniu znacznie więcej ma do dania Chrystus. Dlatego otwarła swoje serce 
i była nastawiona na to, by siedząc z Chrystusem przy stole przyjąć możliwie jak najwięcej Jego 
pokarmu. On bowiem przynosi do stołu pokarm duchowy, pokarm, który trwa wiecznie.To jest 
podejście Nowego Testamentu, nastawienie na spotkanie z Bogiem, na słuchanie Boga, na to, że 
Bóg ma znacznie więcej do powiedzenia i do dania nam, niż my Jemu. Chrystus chwali tę 
postawę: „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Abraham jest święty, 
Marta jest święta, ale postawa, która wyzwala, wypełnia człowieka pełną radością, to postawa 
Marii, nagrodzona pochwałą przez samego Chrystusa.W postawie Marty i Marii Jezus ukazuje 
dwa etapy na drodze rozwoju życia religijnego. Pierwszy to etap wielkiego wysiłku, by Bogu dać 
wszystko, na co człowieka stać, drugi to etap otwarcia siebie na Jego działanie. Wtedy Bóg daje, 
a człowiek odbiera. Piękno życia religijnego można w pełni odkryć dopiero na tym drugim etapie. 
Jezus chwaląc postawę Marii wzywa do sięgania po coś lepszego, wzywa do doskonalenia życia 
religijnego.Często próbuje się przeciwstawić postawę Marty i Marii. Tymczasem Jezusowi nie 
chodziło o przeciwstawienie, lecz o wezwanie Marty do wejścia o stopień wyżej w rozwoju 
miłości. Maria, obok Matki Chrystusa, jest tą osobą w Ewangelii, która — jeszcze przed 
ogłoszeniem w Wieczerniku — odkryła głęboki sens przykazania miłości wzajemnej. Jezus wzywa 
jej siostrę Martę, a razem z nią każdego z nas, do wejścia na ten stopień ewangelicznej 
doskonałości.Warto zauważyć, że doskonałość tę można zdobyć nie tylko za murami klasztoru 
kontemplacyjnego, lecz w zwyczajnym życiu. Maria razem ze swoją siostrą prowadziła 
gospodarstwo domowe, a potrafiła otworzyć swe serce na najwyższe wartości. Świętość nie 
zależy od okoliczności zewnętrznych, lecz od pragnienia serca głodnego słowa Bożego.


