Informacje duszpasterskie
X VI niedziela zwykła -18.07.2021
1. Wędrowanie zostało wpisane w życie człowieka. Jezus litował się nad ludźmi, którzy byli jak owce
nie mające pasterza. Dziś gromadzi nas we wspólnocie wiary. Posłuszni Mistrzowi z Nazaretu i
korzystając z Jego pomocy, starajmy się zawsze iść drogą Bosko-ludzkiej miłości.
2. Bóg zapłać pieszym pielgrzymom do św. Szymona z Lipnicy za świadectwo wiary i dar modlitwy.
3. Bóg zapłać ﬁrmie Pana Pawła Tekieli za wykonanie daszków na ostatnich kapliczkach różańcowych
w Ogrodzie.
4. W tym tygodniu będziemy przeżywać:
Msze św. rano o 7.30;
w środę – różaniec o 17.30, poprowadzi róża Pani Janiny Prus;
w czwartek – św. Marii Magdaleny;
w piątek – św. Brygidy zakonnicy patronki Europy;
w sobotę – św. Kingi dziewicy patronki naszej diecezji.
5. W niedzielę – św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa - po Mszach Św. o 9.00 i 11.00 poświecenie
pojazdów, będzie można nabyć okazjonalne breloczki z modlitwą kierowcy,
6. W miesiącach wakacyjnych nie będziemy zbierać oﬁar na prace na cmentarzu, ponieważ musimy
dokonać odrobaczenia elementów drewnianych w Kościele i wyczyścić chodnik wokół Kościoła,
dlatego bardzo proszę o ofiary na ten cel w przyszłą niedzielę.
7. Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku oraz Wójt zapraszają na sportowy piknik rodzinny, który
odbędzie się 25 lipca od 15.00 do 18.00 w parku w Gnojniku. W programie atrakcje sportowe i
animacje dla całej rodziny oraz wiele atrakcji dla dzieci. W czasie trwania pikniku będzie można
skorzystać z punktu spisowego Narodowego Spisu Powszechnego oraz zaszczepić się jednodawkową
szczepionką w punkcie mobilnym.
8. Zakład Usług Kominiarskich informuje, że w dniach 19 do 23 lipca w Gosprzydowej będą
sprawdzane i czyszczone kominy i wentylacje.
9. O sprzątanie Kościoła, wykoszenie trawy i podcięcie żywopłotu bardzo proszę: Marta Żak, Marek
Wrona, Stanisław Wrona, Krystyna Wnęk, Marta Cabała.
10. O wykoszenie wejścia do Ogrodu i pomiędzy Kapliczkami bardzo proszę: Agnieszka Kornaś,
Barbara Pasek, Adam Pasek, Magdalena Chuchrowska, Elżbieta Pasek.
11. Jest nowy Gość Niedzielny w przedsionku, a w nim m.inn.: Pacjent Franciszek oraz bł. ks Jerzy
Popiełuszko. Jest również nowy numer KnU a w nim dwa artykuły o naszej Parafii.

Intencje Mszy Świętych
19.07.2021 – 25.07.2021
Poniedziałek 19.07.2021
7.30: + Jan Kraj od córki Marii;
Wtorek 20.07.2021
7.30: dz-błag. w int. Katarzyny z ok. urodzin z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
Gosprzydowskiej;
Środa 21.07.2021
18.00: + Władysław i Władysława Pysno, siostra Irena i Teofil Gajec, szwagier Adam i Jan;
Czwartek 22.07.2021
7.30: dz-błag. w 30. roczn. urodzin Magdaleny o Boże błog. i opiekę MB Gosprzydowskiej;
Piątek 23.07.2021
7.30: + Kaźmierz Sambor od Władysławy Zapiór;
Sobota 24.07.2021
7.30: + Stanisław Gajda od syna z rodz.;
13.00: ślub: Anna Tobiasz i Kamil Serafin;
Niedziela 25.07.2021
7.00: + Julian Wręga, Anna Jan Stanisław i Jan Stachowicz w 13. roczn. + Anny;
9.00:
1) + Janina Bednarczyk w 10. roczn. +
2) + Maria i Stanisław Basista Ewa Mardosz
11.00:
1. dz-błag. w 15. roczn. ślubu Małgorzaty i Rafała z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
Gosprzydowskiej
2) + Karolina Władysław i Szczepan Pysno od wnuka Edwarda

