
 

 

     Ogłoszenia duszpasterskie 17.07.2022 

 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go w swoim domu. Bóg potrzebuje gościny ludzkiego serca – 

zatrzymał się u Przyjaciół w Betanii. Spotkanie u Przyjaciół stało się 

przyczynkiem, aby pokazać, uświadomić – co jest w życiu najważniejsze, 

przy całym ludzkim zabieganiu i zatroskaniu. To modlitwa – najlepsza 

cząstka pozwala nam uporządkować nasze czyny. One są konieczne, jednak 

potrzeba, wprowadzać hierarchię działań – by się nie okazał, jak mówimy 

potocznie, że biegamy z pustymi taczkami, lub nie było herezji czynów. 
 
Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700, wtedy jest możliwość 

spowiedzi. W czasie wakacyjnym w niedzielę, to jest praktycznie 

niemożliwe. 
 
                                            
Kancelaria parafialna czynna w trybie wakacyjnym w poniedziałek                     

i piątek od 1500 – 1630. 

 

Nadal w klubie Wolna Strefa trwają półkolonie dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1600 - zapraszamy. 

Również, gdyby byli chętni Wolontariusze, być może ktoś z rodziców, to 

takie osoby zapraszamy do współpracy. Poszukujemy pracownika etatowego 

do klubu z wykształceniem lub przygotowaniem pedagogicznym. 

 

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom 4 gr.  z ul. Turystycznej oraz ofiarę 

270 zł. W sobotę zapraszam pierwszą gr. z Jaworzy.                           

 

Ostatni moment zapisów na pielgrzymkę do Medjugorie. w dniach 17.09 – 

24.09. 2022 r. Koszt od 1800 do 2000 zł w zależności od opcji pielgrzymki.  

 

Przez teren parafii 9 sierpnia około godz. 900 będzie przechodziła 42 Piesza 

Pielgrzymka Diecezji Siedleckiej – przyjmijmy pielgrzymów gościnnie jak 

to czynimy corocznie.  

 

          

          

          

          

          

  INFORMATOR PARAFIALNY 17 LIPCA 2022 R. 

  

Łk 10, 38-42 

Marta i Maria przyjmują Chrystusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 

usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, 

rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 

usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele,              

a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 

nie będzie pozbawiona». 

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 18 - 24/07/2022 

 

18/07/2022 Poniedziałek 

18:00 + Sylwestra Makuch w 1 rocz. śm. int. żony i dzieci. 

 

19/07/2022 Wtorek 

18:00 rez. Stanisława Bernatek 

 

20/07/2022 Środa 

18:00 

W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla IV gr. z ul. Turystycznej i ich rodz. 

troszczących się o kościół. 

W int. córki o Boże błog. opiekę M.B.N.P i dar zdrowia. 

O Bozę błog. opiekę M.B.N.P. i dar zdrowia dla Bożeny int. mamy. 

O Boże błog. dla Szkoły Pisania Ikon i ich Dobroczyńców. 

+ Sławomira Garyckiego int. Zofii i Jerzego Liwocha. 

+ Mieczysława Orzechowskiego int. syna z rodz. 

+ Stanisława Pastuszka int. rodz. Bujnowskich oraz Karola i Marty Szary.  

+ Włodzimierza Gareckiego int. brata Mirosława z żoną. 

+ Mariana Adamiec int. rodz. Wójcików i Grudniewskich. 

+ Marianny Wydrych int. rodz. Skrzyniarzów. 

+ Bolesława Starz int. Strażaków Emerytów Kom. Miejsk. P.S.P.w Kielcach. 

+ Stefana Mańkus int. rodz. Mańkus i Żęłgota. 

+ Ireny Chutnik int. Ewy i Małgorzaty z rodz. 

+ Jana Jadwigi i zm. z rodz. Jończyk. 

+ Rozalii Błońskiej int. sąsiadów. 

+ Bronisławy Wójcik int. bratowej Danuty z rodz. 

+ Witolda Kułak w 4 rocz. śm. 

+ Stefana Kozieł int. rodz. Foks. 

+ Barbary Stąpór int. Celiny i Agnieszki. 

+ Stefanii Rajczyk, Bronisławy Rasztabiga, Marianny i Jana Salwa. 

+ Stanisławy Wydrych int. Członków Klubu Seniora w Chrustach. 

+ Stanisława Dziedzic w 10 rocz. śm. 

 

21/07/2022 Czwartek 

18:00 O Boże błog. opiekę M. Najświętszej dar zdrowia dla całej rodziny 

int. Agnieszki Szarek Kowalskiej. 

 

22/07/2022 Piątek 

18:00 + Marianny Tuz w 6 rocz. śm. 

 

23/07/2022 Sobota 

08:00 + Zygmunta Borowiec w 4 rocz. śm. 

 

24/07/2022 XVII Niedziela Zwykła 

08:00 + Rozalii Piotra Dziedzic, Bronisławy Władysława Zagnańskich, 

               Mieczysława Młodawskiego. 

 

10:00 + Kazimiery w 14 rocz. śm. Mikołaja Albina Witolda Rafała 

   Gębskich. 

 

12:00 Jubileuszowa w 20 rocz. sakr. małż. Moniki i Leopolda , dziękczynna 

  z prośbą o Boże błog. dla małżonków i syna. 

 

16:00 + Rozalii Aleksandra Henryka Danuty Błońskich. 

 


