
 Wskazania na czas urlopu i wakacji  
 

I.. zaplanuj kolejne dni i tygodnie 
Ważnym jest, aby określić, co chcemy zrobić, jakie miejsca zobaczyć, 
kogo odwiedzić. Warto zaplanować lekturę kilku dobrych książek Pla-
nowanie jest bardzo ważne. Bez tego wakacyjny czas, kolejne dni odej-
dą w niepamięć, przeminą szybciej, 
2. Postaw na kontakt z przyrodą! 
świat wokół nas jest piękny! Warto go odkrywać i poznawać. A zatem 
nie siedź tylko i wyłącznie w domu. Idź na wycieczkę, w góry, do lasu, 
nad rzekę czy jezioro. Oglądaj, podziwiaj, kontempluj, -co Pan Bóg 
stworzył. 
3. Bądź aktywny! 
Starożytni mówili: w zdrowym ciele - zdrowy duch! Nie bój się wysił-
ku fizycznego. Więcej ruchu, a więc spacerów, wędrówek, jazdy na 
rowerze, gier zespołowych, basenu, a mniej komputera i telewizji. 
4. Nie zapomnij o ciszy i refleksji! 
Umiej zamilknąć, wyłączyć komórkę, mp4. Nie bój się spędzić trochę 
czasu w ciszy. Zastanów się, pomyśl nad życiem. Jeden 
pielgrzymów, który  szedł do grobu św. Jakuba , podzielił się świadec-
twem, że po kilku dniach wędrówki w ciszy: na nowo zaczął słyszeć 
śpiew ptaków, szum strumienia, na nowo poczuł zapach łąki lasów.  
5. Zatroszcz się o duszę! 
Pamiętaj - człowiek jest jednością duszy i ciała. Postaraj się, aby czasie 
wakacji twoja dusza oddychała łaską uświęcającą. Nie pozostawaj w 
grzechu ciężkim; I pamiętaj o stałych, codziennych spotkaniach z Bo-
giem na modlitwie oraz o niedzielnej Eucharystii. Przeczytaj coś, co 
umocni twoją wiarę. Niech Jezus będzie dla Ciebie najlepszym Prze-
wodnikiem. Niech pomaga ci w codziennych wyborach, w walce z 
własnymi słabościami. 
6. Bądż z rodziną i przyjaciółmi! 
Ważnym jest, aby nie żałować czasu na spotkania z najbliższymi. 
Szczera rozmowa i dialog sprawiają, że nasze więzi ulegają wzmocnie-
niu, poznajemy siebie i nasze problemy. Razem łatwiej je rozwiązać, 
razem możemy więcej! Odwiedź krewnych, znajomych, przyjaciół. 
Wspólne chwile spędzone razem są nie do przecenienia. 
7. Rozsiewaj dobro. Zostawiaj dobre ślady. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ 1Krl 19, 19-21; Powołanie Elizeusza 
Ref: PAN MYM DZIEDZICTWEM, MOIM PRZEZNACZENIEM 
2/ Ga 5, 1 13-18;  Życie według ducha daje wolność 
 3/  Łk 9, 51-62; Trzeba zostawić wszystko, by iść za Jezusem 

 

 



 NABOŻEŃSTWO MARYJNE 
Za wstaw. MB Częstochowskiej i sw. Józefa, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Mirosława Du-
dek z okazji 50 ur. (TD);   Bł. rocznego dziecka.; Zofia Janocha 

7.00 
17.30 
18.00 

18.00 

 
Do MBNP i sw. Antoniego, z podziękow. 
 za zdrowie i opiekę B , o dary Ducha sw.   
i błogosławieństwo w rodzinach Budzisz. 

27.06.2016   

MSZE ŚWIĘTE 26.06: 7.30 I 10.30   

Do Op. B z podzięk. za odebrane ł,  
z okazji 85 ur męża Henryka Piechoty oraz  
25 r urodzin wnuka Dominika, z prośbą  
o zdrowie  i dalsza opiekę B. (TD) 

 28.06.2016; św. Ireneusza 

7.30 
18.15 

2.07.2016  ( odwiedziny chorych od 9.00) 

Za + męża Romana Wojdyło (10 r.) 
Slub rz: Bartłomiej Kwit - Katarzyna Wąsat 
Za Parafian 

 29.06.2016; ŚW. AP. P i P 
8.00 

12.00  
18.00 

Za + męża Józefa Kołcz (13 r.) 
Adoracja, Litania do Serca PJ 
Za czcicieli Serca PJ 

 
17.00 

 
Za + bratową Ewę Matuszek  
(od rodz. Szafran) 

 30.06.2016,  

1.07.2016 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

/ 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

29.06 - kolekta na  
Stolicę Apostolską 

Poza parafią: 
27VI; Za + męża Huberta 
Skowronek, rodziców, 
teściów, rodzeństwo, ++ z 
rodzin Skowronek, Pur-
kop i dusze w cz. 
28.06; Za + ojca Karola 
Nowak, rodziców Ar-
nolda i Emilie, brata 
Helmuta, siostrę Łucję, 
chrześniaka Marcina, + 
Karola Majnert i Felicję 
Ryba, ++ z rodzin Pla-
za, Nowak  /  
30VI; Za + męża Jerze-
go, rodziców, teściów, 
dziadków, ++ krew-
nych i dusze w cz./  
1.07; Za + męża Lu-
dwika, rodziców Apo-
lonię i Stanisława, te-
ściów Emmę i Wacła-
wa, ++ szw. Zygmunta 
i Józefa i ++ z rodzin 
Puchała, Mazurek /  
2.07; Za + męża Erne-
sta Miozga, ++ rodzi-
ców Pawła i Teklę, Pio-
tra i Agnieszkę, zmarłe 
siostry, + brata, szwa-
grów, ++ z rodzin 
Stach, Miozga, Fojcik i 
Gorka. /  

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za + męża Adolfa Nowak, ++ rodziców, teściów,  
++ z rodzin Nowak Seiferheldt 
Za + matkę Helenę Wolską (10 r.), ojca Romualda, siostry 
Ewę i Ilonę, ++ dziadków z 2 stron oraz wszystkich ++ z 
rodziny, o dar zycia wiecznego 
NABOŻENSTWO 

 XIV ZW. 3.07.2016; (ODPUST W KOTACH) 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. W niedzielę 26 VI - skarbona - Światowe Dni Młodzieży i Misje 
2. Zapraszamy do podpisania listy za ustawowym ograniczeniem  
    handlu w niedzielę ( PESEL!) 
3. W środę -  uroczystość Apostołów Piotra i Pawła  
    
4. Msze św można zamawiać w powiedz. i środę po Mszy. 
 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , wokół kościoła i  
     przy kapliczce św. Józefa, za ofiary  
 6. Gość Niedzielny: Będziemy posłuszni papieżowi (20); Ko-

ściół wspólnot (22); Papież w Armenii (31); Ojcostwo (45); Nachal-
ne seriale (64); Katedra wawelska (70) / + film UFAM TOBIE/ 

     Głos św. Franciszka 

  

  PAPIESKIE INTENCJE MODLIEWNE (LIPIEC) 
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których 
tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i 
na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewan-

gelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem. 

Spowiedź:  
wtorek i piątek od 17.00 

Przypominamy rodzicom, których dzieci wyjeżdżają na wypoczynek , by przekazali 
organizatorom, na piśmie, zobowiązanie do umożliwienia dzieciom udziału w 
niedzielnej i świątecznej Mszy św. Żaden z organizatorów nie może tego odmówić.  

Wyjazd do Leśniowa, sw. Anny, Gidli: 
5 lipca o 9.00. Zapisy: p. Mirka-  
322848139 (do środy włącznie). 30 zł. 


