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XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo 
tylko jednego”. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii kierują naszą uwagę na 
pytanie dotyczące tego, co w życiu jest naprawdę istotne. Aktywizm, któremu 
często ulegamy, skutkuje rozproszeniem życia, natomiast uległość wobec słowa 
Pana wprowadza harmonię i pokój. Dzisiejsza Ewangelia to kolejna okazja, aby 
pośród codziennego zabiegania zatrzymać się przy Jezusie i wsłuchać w Jego 
słowo. Tylko ono daje trwałą pociechę. 
   2. Serdecznie zapraszam w miesiącu lipcu na adoracje Najświętszego 
Sakramentu od poniedziałku do piątku na godz. 17.30. Wraz ze wspólnotą Krwi 
Chrystusa modlimy się w intencji wynagradzającej za grzechy ludzi i o pokój 
na całym świecie. 
   3. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 z racji na Dzień Męża i Żony 
przypadający w minionym tygodniu Msza Święta w ich intencji z odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w piątek święto Świętej Marii Magdaleny; w naszej parafii dzień modlitwy za 
wstawiennictwem Świętej Rity w intencjach złożonych do puszki lub podanych  
w zakrystii; 
- w sobotę święto Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. 
   5. W przyszłą niedzielę z racji na wspomnienie Świętego Krzysztofa, patrona 
automobilistów, po każdej Mszy Świętej poświęcenie pojazdów 2 i 4-ro 
kołowych. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego,  który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
   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. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na rajd 
rowerowy „ Koło puszczy”. Muzealna jazda po Kampinosie to cykl 6 wycieczek 
rowerowych śladami prymasa Stefana Wyszyńskiego. Muzeum zaplanowało 
trasy, które będą wiodły przez malownicze rejony Puszczy Kampinoskiej. 
Organizatorzy pragną połączyć wiedzę merytoryczną z aktywnym 
wypoczynkiem na rowerze. W tutejszych miejscowościach i na szlakach leśnych 
znajduje się wiele mało znanych pamiątek związanych z życiem i działalnością 
Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie zapraszamy. Terminy i tematy wycieczek do 
odszukania na stronie www.mt514.pl.  
Liczba miejsc jest ograniczona! Przyjmujemy zapisy tylko dla osób pełnoletnich 
dostępne na 2 tygodnie przed danym wydarzeniem. Na wszystkie pytania 
odpowiadamy pod adresem: kolopuszczy@mt514.pl 
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   10. Wszystkim życzę owocnego odpoczynku wakacyjno-urlopowego. 
Parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania nadchodzącego tygodnia, 
solenizantom i jubilatom składam życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki 
płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. Regenerując siły fizyczne i duchowe 
nie zapominajmy o Bogu i pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach 
dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój na 
Ukrainie,  o chorych i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych,  
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za 
nami i otacza nas Swoją opieką.


