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INTENCJE MSZALNE 25.07 – 31.07

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA            24 lipca  2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 18 lipca

17:00 + Z rodziny Żabińskich, Stopińskich, Grzemskich, + 
Rajmunda Szankin

18:00 + Teodor Łucja Jan

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

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

WTOREK – 19 lipca

17:00 + O błogosławieństwo i zdrowie dla Anny Necel

17:00  + Babcia Anna i zmarli z rodziny

18:00 + Anna – w darze na imieniny oraz Bolesław Bigott

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Władysławowskiej 48-56

ŚRODA – 20 lipca

17:00  + Z rodziny Gollnik, Renusz, Lessnau, Bigott, 
Szałek, Brus, Tadeusz Marcisiak, ksiądz Alojzy Piłat,
ksiądz Wiesław Wett

17:00   + Aleksander i Halina Krotoscy

18:00  + Brunon Borski

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Władysławowskiej 48-56

CZWARTEK – 21 lipca

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Kazimierz Ciskowski oraz Józef Ciskowski

18:00 – W pewnej intencji

18:30  + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców 
ul. Władysławowskiej 48-56 i 79

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

PIĄTEK –22 lipca

17:00 – rezerwacja  

18:00 + Krzysztof – rocznica śmierci i Bonifacy 
Goyke

SOBOTA – 23 lipca

17:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od 
mieszkańców ul. Koralowej

18:00  + Jan Budnik – rocznica śmierci

18:00  + Stanisław i Łukasz Necel

NIEDZIELA – 24 lipca

08:00 + Irena, Maria, Franciszek, Stanisław

10:30  + Ignacy Potrykus

20:00 + Julianna, Marta i Małgorzata

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 18,20-32)
2 CZYTANIE: (Kol 2,12-14)
EWANGELIA: (Łk 11,1-13)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XVII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

24 LIPCA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XVII niedziela zwykła

1. W związku z jutrzejszym dniem kierowcy, z racji wspomnienia świętego 
Krzysztofa, dzisiaj po Mszach świętych poświęcenie pojazdów. Ofiary 
złożone przy tej okazji za emblematy religijne do pojazdów z modlitwą do 
świętego Krzysztofa przeznaczone zostaną na samochód dla misjonarzy.

2.Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele 
Mszy świętej 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.

3.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.

4.Jutro wspominamy świętego Jakuba Apostoła i świętego Krzysztofa, we 
wtorek 26 lipca wspominamy Świętych Joachima i Annę rodziców 
Najświętszej Maryi Panny (odpust w Chałupach). Ponadto w tym tygodniu 
wspominamy w piątek świętą Martę. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

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

6.Do posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. 
Władysławowskiej 45-51 i Jaśminowej.

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną 
modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania 
rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Jednym z poważnych nieporozumień naszego pokolenia jest ciągłe narzekanie na zło istniejące 
obok nas. Prawie we wszystkich rozmowach, gdziekolwiek się spotykamy, dźwięczy nuta 
narzekania: rozkład moralny młodzieży, rozbite małżeństwa i osierocone dzieci, alkoholizm, 
nieuczciwość w pracy, brak odpowiedzialności. Zła moralnego obok nas jest dużo.To narzekanie 
w pewnej mierze jest znakiem naszej dobrej woli i pragnienia życia w świecie dobrym. Uważamy, 
że wokół powinno być wielu ludzi szlachetnych, gotowych do poświęcenia, bezinteresownych, 
ofiarnych, wielkiego ducha. Tęsknimy za światem dobra.A co na to odpowiada Bóg? Świat 
przypomina Sodomę i Gomorę, a Bóg w każdym pokoleniu szuka dziesięciu sprawiedliwych. Jeśli 
ich znajdzie, nie zniszczy świata ze względu na tych dziesięciu.Gdyby rolnik zasiał pszenicę, a po 
pewnym czasie zobaczył, że na jego polu zamiast pszenicy wyrósł łan kąkolu, a w nim naliczyłby 
jedynie dziesięć kłosów pszenicy, na pewno doszedłby do wniosku, że uprawa się nie opłaci, że 
trzeba wszystko zaorać i siać od nowa. Ale Bóg tak nie powie. Bogu opłaci się czekać, aż dojrzeje 
tych dziesięć kłosów pszenicy. Kąkol może wzrastać i wydawać owoce. Bóg nie zniszczy pola dla 
tych dziesięciu kłosów, dlatego że one wydają wyrok na cały łan kąkolu. One dowodzą, że w 
Sodomie można żyć sprawiedliwie. Bóg potrzebuje dziesięciu świadków.Narzekaniem świata nie 
zmienimy. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent energii, którą wkładamy w narzekanie i słowne 
reformowanie świata, trzeba przeznaczyć w tym celu, by doskonalić swoją sprawiedliwość, by 
należeć do owych dziesięciu sprawiedliwych. To jest nasze zadanie, tego oczekuje od nas Bóg. 
Tak było w Starym Testamencie i tak jest w Nowym. Jezus zachował to podejście, gdy 
powiedział: „Wy jesteście światłością świata”. Jemu potrzeba dziesięciu kłosów pszenicy, by 
swoim światłem dały świadectwo prawdzie. To jest myślenie Boga.Bóg w każdym pokoleniu 
szuka dziesięciu sprawiedliwych i ich dobroć decyduje o ocaleniu wielu tysięcy ludzi. W 
wieczności może się okazać, że człowiek od lat ciężko chory, przez swoją sprawiedliwość ratował 
od nieszczęść swoją rodzinę, która codziennie narzekała na to, że był dla niej ciężarem. 
Najczęściej nie wiemy, przez czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto, naród. Widocznie 
jest tak wielu sprawiedliwych, że Jemu się opłaci troska o to, by świat istniał. Myślenie Boga 
daleko odbiega od naszego myślenia. Ktokolwiek jednak wejdzie w to Jego myślenie i zatroszczy 
się o własną sprawiedliwość, nie wydając wyroków na świat, zyska pokój. Kończy się wówczas 
narzekanie, a jego miejsce zajmuje radość prawdziwej wolności.Jaki jest warunek zachowania 
sprawiedliwości w niesprawiedliwym świecie? Chrystus zwraca uwagę na modlitwę. Człowiek, 
który umie się modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwym. Jeżeli się nie modli, wcześniej 
czy później zginie zarażony jedną z chorób moralnych świata.


