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ŚWIĘCI   NA   WAKACJE   - CIĄG DALSZY 
 

Święty Charbel  
- w poszukiwaniu samotności  

był pustelnikiem żyjącym w klasz-

torze św. Marona w Libanie. Po 

jego śmierci za jego wstawiennic-

twem doszło do wielu cudownych 

uzdrowień. W trudnych chwilach, 

szczególnie w chorobie i cierpie-

niu poproś go o wsparcie!  

 

Święty Ojcze Charbelu, któ-

ry wyrzekłeś się przyjemności 

światowych i żyłeś w pokorze 

i ukryciu w samotności eremu, 
a teraz przebywasz w chwale nie-

ba, wstawiaj się za nami. Rozja-

śnij nasze umysły i serca, 

utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. 

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami wi-

dzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim 

wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy 

i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. 

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś 

nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim poma-

gaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen. 
 



Święty Józef  
- tak kocha prawdziwy mężczyzna 

 
 Józef wiedział, że jeśli warto na coś w życiu postawić, za czym iść, 

to jest to miłość właśnie, nawet jeśli wymaga ona radykalnej przebudowy 

życia. Taka decyzja, pełne ryzyka, zdecydowania się na nieznane, założe-

nie Rodziny, która będzie inna niż chciał wymaga od niego męstwa dnia 

codziennego, powszedniej odwagi – nie spektakularnego czynu, ale pod-

jęcia codziennego trudu bycia mężem i, co tu kryć, ojcem.  

Czego Józefowi tutaj potrzeba?  

Cnoty, która dziś postawiona do kąta, 

nie jest zbyt często przywoływana 

w pobożnych kręgach. A potrzeba 

mu cnoty męstwa. Dlaczego mę-

stwa? Bo miłość do kobiety okazała 

się inna niż się spodziewał – o wiele 

bardziej wymagająca, mniej zgodna 
z jego wyobrażeniami, a zatem nie-

znana i trudna. Że Dziecko, na które 

czekał, jest inne niż sobie wyobrażał. 

Nie żeby go zawiodło, ale przecież 

miało być inaczej… 

 

 Józef jednak instynktownie czu-

je, że jeśli warto na coś w życiu po-

stawić i coś, za czym warto przez ca-

łe życie iść, to jest to miłość właśnie, 

nawet jeśli wymaga ona radykalnej przebudowy życia. Taka decyzja, peł-

ne ryzyka, zdecydowania się na nieznane, założenie Rodziny, któ-

ra będzie inna niż chciał (i może przez to będzie taka… Święta) wymaga 

od niego męstwa dnia codziennego, powszedniej odwagi – nie spektaku-

larnego czynu, ale podjęcia codziennego trudu bycia mężem i, co tu kryć, 

ojcem. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

 
 

� W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory odprawiane  

o godz. 1630. 

� W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca poświęcony Miło-

sierdziu Bożemu. 

� W przyszłą niedzielę parafia w Bielszowicach pod wezwaniem św. 

Marii Magdaleny przeżywać będzie Odpust parafialny. 

� Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

� Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy  

o Przykazaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się 

także lekturą religijną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

� W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

♦   My chcemy Boga - te słowa prezydenta USA mogą się okazać 

ważniejsze niż od deklaracji dotyczących gazu i amerykańskich wojsk 

w Polsce. 

Ponadto w Gościu: 

♦ 1 lipca wieże katedry w Gorzowie Wielkopolskim omal doszczęt-

nie nie spłonęła to wielka szkoda dla wiernych diecezji zielonogór-

sko-gorzowskiej. Nr konta, na które można wpłacić ofiarę na od-

budowę katedry znajduje się przy tekście o spalonej katedrze. 

♦ Uczeni po raz kolejny przebadali Całun Turyński. W swoim spra-

wozdaniu napisali, że „Całun Turyński” opowiada straszliwą histo-

rię. 

� Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby na-

szej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 17 do 23 lipca 2017 r. 

17 VII 
Poniedziałek 

 

g.1800 

 

- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

18 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Szymo-
na z Lipnicy 

prezb. 

g.1800 - Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w rocznicę 

śmierci 

19 VII 
Środa 

 

g.700 - Za + Emila Niesporek 

20 VII 
Czwartek 

Wsp. bł.  
Czesława prezb. 

g.1800 - Za + Franciszkę Bubała w dniu urodzin 

 

21 VII 
Piątek 
Wsp. św.  

Apolinarego  
bpa i męcz. 

i św.Wawrzyńca  
z Brindissi 

prezb.  
i dra Kościoła 

g.1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

22 VII 
Sobota 
ŚWIĘTO 

 św. Marii  
Magdaleny 

g.700 

g.1800 

- Za + Wilhelma Cudok w rocznicę śmierci 

Msza św. koncelebrowana 

- Za + Pawła Copik w rocznicę śmierci 

- Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebra-

ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Ja-

na Dąbrowskiego z okazji 60. rocznicy urodzin                        

Te Deum 
23 VII 

 

Niedziela 
16 ZWYKŁA  

W CIĄGU  
ROKU 

 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Beatę Klosa w dniu urodzin, męża Mariana, po-

krewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

- Za 1.roczne dziecko - Olejnik Maksymiliana, rodziców 

oraz chrzestnych 

Nieszpory 

- Z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha św. dla 

Jakuba Gogoloka z okazji 18 rocznicy urodzin 


