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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. „Ja jestem chlebem życia” – w dzisiejszej Ewangelii Jezus odwołuje się do 
doskonale znanego nam pożywienia – do chleba. Jest w tym jednak coś więcej. 
Jezus określa się jako chleb życia. Tak jak powszedni chleb zaspokaja nasz 
codzienny głód, tak tylko Bóg jest w stanie wypełnić nasze pragnienia i dać nam 
życie, które nie kończy się tu, na ziemi. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Dziś przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas 
Mszy Świętej o godz. 18.00 modlitwą ogarniać będziemy wszystkich 
Powstańców i warszawiaków tamtego czasu: poległym i pomordowanym 
upraszać będziemy Boże miłosierdzie a żyjącym potrzebne łaski. 
   4. Dziś z racji na 1-szą niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godz. 11.30 
do godz. 16.00 wystawienie i możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.  
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych polecanych  
w modlitwie wypominkowej; intencje będą odczytane o godz. 17.30;  
w kościołach parafialnych za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie  
w nim Modlitwy Pańskiej oraz Wyznania Wiary można uzyskać odpust zupełny 
„Porcjunkuli” związany ze Świętym Franciszkiem; 
- we czwartek o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnoty 
Krwi Chrystusa; 
- w piątek święto Przemienienia Pańskiego; przed południem odwiedziny 
chorych a od godz. 17.00 możliwość spowiedzi ;w miesiącach wakacyjnych nie 
będzie wieczornych adoracji. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   9. Wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom, na czas wakacyjno-urlopowy, 
życzę radosnego i spokojnego odpoczynku. Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby zdrowia i tych, z których 
pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami  
i otacza nas Swoją opieką.


