
 

 

     Ogłoszenia duszpasterskie 03.07.2022 
 

«Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Jezus mówi nam              

o realiach świata.  Walka duchowa jest oczywistością. Jednak nie jesteśmy 

bezbronni wobec Złego, bowiem mówi Pan: Oto dałem wam władzę stąpania 

po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Bożą mocą są sakramenty – widzialne znaki niewidzialnej mocy 

Bożej, orężem w walce ze Złym jest Słowo Boże i modlitwa. Najpiękniejsza 

obietnica wybrzmiewa na końcu mowy Zbawiciela: Jednakże nie z tego się 

cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie». To jest zapewnienie niosące nam nadzieję zbawienia 

– trzeba nam zatem trwać w Panu. Zarazem o tej nadziei zbawienia 

opowiadać braciom i siostrom, bowiem: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo. 
 
W tym tygodniu I Czwartek m-ca: Koronka do Krwi Chrystusa. 

 

Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700. 

 

Zgodnie z zapowiedzią 09.07 w sobotę o godz. 1100 inaugurujemy scholkę 

parafialną. Chętne dziewczęta i chłopców zapraszam na spotkanie w Domu 

Parafialnym. 
 
Gratuluję sukcesu naszym „Jaworzankom – znaleźli się w ścisłym finale 

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. 

Szczegóły na str. parafii. 
                                                     
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 1600 - 1700. 

   

Bóg zapłać za troskę o kościół JEDNEJ RODZINIE z ul. Turystycznej oraz 

ofiarę 50 zł. W sobotę zapraszam III gr. z ul. Turystycznej.                           

Jak informowałem planujemy w dniach 17.09 – 24.09. 2022 r. pielgrzymkę 

do Medjugorie. Koszt od 1800 do 2000 zł w zależności od opcji pielgrzymki 

– zapisy przyjmujemy do połowy lipca. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 10, 1-12.17-20 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich 

po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście               

z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 

nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą 

mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 

domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się 

do was królestwo Boże». «Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 

przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który                   

z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to 

wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej 

będzie w ów dzień niż temu miastu». Wróciło siedemdziesięciu dwóch                 

z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy 

nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł               

z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach                         

i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w niebie».                                                                                                

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 04 - 10/07/2022 

04/07/2022 Poniedziałek 

18:00 + Julianny Moćko w 8 rocz. śm. i zm. z rodz. Moćko, Żmudzińskich  

               i Janik. 

 

05/07/2022 Wtorek 

18:00 + Władysławy Jana Łoboda, Henryka Zacharskiego, Zofii Boruń, 

               Zofii Kundera. 

 

06/07/2022 Środa 

18:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki 

                Najświętszej. 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla 1 Rodziny z ul. Turystycznej 

     troszczącej się o kościół. 

O Boże błog. opiekę M. Naj. i dary Ducha Św. dla Bartosza Adwent i jego 

chrzestnej Katarzyny z racji urodz. - int. babci. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i potrzebne łaski dla Haliny  

i Zbigniewa z racji 40 rocz. ślubu i ich rodzin. 

+ Sławomira Garyckiego int. mieszk. Gruszki. 

+ Stanisława Pastuszka int. syna Marcina z żoną i dziećmi. 

+ Mariana Adamiec int. mieszk. Małych Chrustów. 

+ Marianny Wydrych - int. rodz. Kubiś. 

+ Bolesława Starz int. ks. Sylwestra z rodz. Piwowarów. 

+ Stefana Mańkus int. chrześnicy Agnieszki z rodz. 

+ Ireny Chutnik int. wnuczek Magdy i Kasi z rodz. 

+ Marianny Górzyńskiej int. rodz. Adamiec. 

+ Marianny Stanisława Milcarz. 

+ Członkinie Patronki Dobrej Śmierci. 

+ Rozalii Błońskiej w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Bronisławy Wójcik w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Bazylego Józefy Janik zm. z rodz. Janików i Jończyków int. Jerzego  

   i Teresy Janik.   

+ Stanisławy w 12 rocz. śm. Juliana Wiśniewskich. 

+ Alicji i Jana Sobczyk. 

+ Mariana Knez, Krzysztofa Gadomskiego, Franciszka Franciszki Król, 

    Stefanii Grzegolec. 

+ Jana Agnieszki Marianny Kozieł, Marii Adamiec. 

+ Janiny Fąfara w 1 rocz. śm. int. córki z rodz. 

 

07/07/2022 Czwartek 

18:00 W int. kapłanów z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

 

08/07/2022 Piątek 

18:00 Dzięk. z prośbą o Boże błog. opiekę M. Bożej i dar zdrowia dla 

Jolanty i Gustawa z racji 17 rocz. ślubu i o potrzebne łaski dla całej rodz. 

 

09/07/2022 Sobota 

08:00 + Zygmunta Jędryka, Alojzego Rosińskiego - int. rodz. Skibińskich 

              Wawszczaków i Jędryka. 

 

10/07/2022 XV Niedziela Zwykła 

08:00 + Heleny w 3 rocz. śm. Stanisława Piwowar. 

10:00 + Józefa Idzik, Franciszki Ignacego Adamiec. 

12:00 + Małgorzaty Kundera (5 r. śm.) - int. taty i rodz. Winiarczyk Borek  

               i Gmerek. 

16:00 + Stefana Leokadii Beskich, Marii Żak. 

 


