
 

Ogłoszenia duszpasterskie 11.07.2021 r. 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich – w Chrystusie. Często podobni jesteśmy małym dzieciom, które 

zobaczywszy na półce sklepowej jakąś rzecz, usilnie proszę rodzica o zakup. 

Szukamy spełnienia w posiadaniu. Gdy nabędziemy to nie raz jest tak, że nie 

potrafimy rozpakować, bo już jesteśmy na ten moment spełnieni. Jednak za 

chwilę znowu kolejna pożądliwość i tak w nieskończoność, dopóki 

pozwalają nam możliwości materialne. W Nim mamy odkupienie przez Jego 

krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją 

na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia ... w Nim również – 

uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym. W Bogu, 

rzeczywistej relacji z Jezusem doświadczamy pełni, niespokojne jest serce 

człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie Boże – powiedział św. Augustyn. 
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi z wyjątkiem wtorku – nabożeństwo Fatimskie i soboty. 

 

We wtorek 13.06 o godz. 2000 nabożeństwo Fatimskie, zapraszam. 

 

Bóg zapłać rodz. VI gr. z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 270 zł. Msza 

św. w int. tych rodzin w piątek 16.07. o godz. 1800, gdy będziemy się modlić 

za przyczyną św. Jana Pawła II. W sobotę zapraszam I gr. rodzin z Chrust. 
 
 
W dniach 07.08 – 16.08.2021 organizujemy pielgrzymkę do Medjugorie, 

ostatnia zachęta do naszych parafian Od następnej niedzieli będę prosił                  

o ogłoszenie pielgrzymki w sąsiednich parafiach. Proszę, aby osoby zapisane 

wcześniej potwierdziły swoją gotowość wyjazdu. 

 

Kancelaria parafialna w czasie wakacyjnym czynna w poniedziałki i piątki 

od godz. 1500 – 1630. 

 

Bóg zapłać za hojność tych. którzy wsparli poszkodowanych zdarzeniami 

pogodowymi w zbiórce do puszek zebraliśmy 3274,70 zł. Jak niewiele 

potrzeba abyśmy sami znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji, niech 

świadczy załamanie pogody w piątek, gdy wiele drzew utraciło swe konary            

i połamało się na wzgórzu kościelnym stwarzając niebezpieczeństwo dla 

kościoła i zabudowań parafialnych. Sporo pracy mieli druhowie OSP 

Chrusty i młodzież, która całą sobotę porządkowała teren. Bóg zapłać. 
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Mk 6, 7-13 

Rozesłanie Dwunastu 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im 

też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali 

na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale 

idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż 

stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was 

słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na 

świadectwo dla nich!» 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych 

duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Oto słowo Pańskie.  
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Intencje mszalne 12.07. - 18.07.2021 r. 

12.07. Poniedziałek Wsp. św. Brunona Bonifaceg z Kwerfurtu,  bp męcz. 

18.00 O Boże błog. zdrowie i opiekę M. Bożej dla Justyny i Dawida z racji 

           rocz. ślubu. 

13.07. Wtorek    Wsp. św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników 

16.00 Pogrzeb + Janiny Fąfara 

20.00 Dzięk. Ap. Margaretka za pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzyd. z prośbą 

o Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Kapłanów i członków Ap. i ich rodzin. 

O Boże błog. i opiekę M.B. Fatimskiej oraz dar zdrowia dla sióstr Róż.                

i ich rodz. z Zachełmia. 

O opiekę M. Bożej, dary Ducha Świętego, zdrowie i Boże błog. dla Michała              

z racji urodzin. 

O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski dla Mateusza i sióstr Różańcowych    

z Zachełmia. 

O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski i opiekę M. Bożej dla Krzysztofa 

Pięta, Jakuba Borek z racji imienin oraz dla Teresy Chłopek - int. rodz. 

Grudzieckich. 

O Boże błog. zdrowie i opiekę M. Bożej dla Stanisławy i Henryka Frydrych             

z racji 40 rocz. ślubu. 

Do M. B. Fatimskiej o obfitość zbiorów i wybłaganie Miłosierdzia Bożego - 

int. sióstr Różańcowych z Zachełmia. 

+ Grzegorza Midak int. mieszk. os. Wrzosy 

+ Czesława Górzyńskiego int. KGW "Florianki". 

+ Artura Pacek int. żony z synem. 

+ Stanisława Król int. Anety z dziećmi. 

+ Romana Cieślak int. córki Anny z rodz. 

+ Włodzimierza Garyckiego int. żony i dzieci z rodz. 

+ Leszka Zimnickiego int. mieszk. os. Wrzosy. 

+ Ewy Bromblik int. mieszk. Chrustów. 

+ Rafała Tkacz int. bliskich sąsiadów. 

+ Czesława Adamiec int. rodz. Lubochów. 

+ Zygmunta Wójcik int. mieszk. Ścięgien. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. wnuczki Marleny z mężem. 

+ Stanisławy Adamiec int. dzieci z rodz. 

+ Marianny Moćko int. rodz. Gareckich ze Ścięgien. 

+ Janusza Zagdańskiego od sąsiadów. 

+ Aleksandry Mostowskiej int. koleżanki. 

+ Witolda Kułak w 3 rocz. śm. 
 

14.07. Środa św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika 

15.00    Pogrzeb + Rozalii Orzechowskiej 

18.00 + Henryka Adamiec int. koleżanek Bożeny i Barbary. 
 

15.07. Czwartek Wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora       Kościoła 

18.00 + Marianny w 6 rocz. śm. Józefa Czesława Sabiny Dziedzic. 
 

 

16.07. Piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

18.00 W int. Parafian o Boże błog. i opiekę Matki Bożej przez 

wstawiennictwo św. Jana Pawła II. 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w int. rodz. VI gr. z Jaworzy. 

+ Marianny Tuz. 

+ Stanisława Dziedzic w 9 rocz. śm. 

+ Heleny Kazimierza Ryng, Genowefy Stefana Lisowskich, 

   Stefana Sobańskiego. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. Józefy Czechowskiej. 

+ Leszka Zimnickiego int. Andrzeja i Grażyny. 

+ Mieczysława Orzechowskiego int. żony i syna z rodz. 

+ Stanisławy Adamiec int. rodz. Krajewskich Bysiaków Adamiec. 

+ Janusza Zagdańskiego od uczest. pogrzebu. 

17.07. Sobota św. Aleksego, wyznawcy 

08.00 W int. O. Wiesława Moskal w 5 rocz. śm. od Ap. Margaretka.   

17.00    Ślubna Maciej Wiśniowski Magdalena Najberg. 

18.30    Ślubna Tomasz Lisowski Agata Dąbrowska. 
 

 

18.07.  Niedziela św. Szymona z Lipnicy, kapłana 

08.00      + Henryki Stanisława Jończyk. 

10.00       rez. Chłopek Krystyna 

12.00       Srebrny Jubileusz Grzegorza i Beaty Stępień. 

16.00       + Czesława Ireny Józefa Łukasza Błońskich. 


