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XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Zgromadzeni na Eucharystii chcemy słuchać słowa Boga i karmić się Jego 
ciałem. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że nie ma 
ważniejszej sprawy niż zawierzenie życia Bogu i podporządkowanie się Jego 
zbawczym planom. Dzięki temu możemy spojrzeć na życie w prawdziwej 
wolności i cieszyć się radością posiadania największych darów. 
   2. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek przypada 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; 
tego dnia z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca Msza Święta w intencjach 
wypominkowych, które zostaną odczytane o godz. 17.30; 
- we wtorek w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny  
Porcjunkuli związany ze Św. Franciszkiem; warunkiem jest pobożne 
nawiedzenie kościoła i odmówienie Modlitwy Pańskiej i Wyznania Wiary; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; 
- w sobotę przypada święto Przemienienia Pańskiego; 
   3. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego,  który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
   5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła kwesta do 
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca 
Bóg zapłać. 
   6. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
   7. 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. 

  



  8. 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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