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Wyprawa Róż Żywego Różańca z ks. Piotrem  
Krzychem do Nowin Horynieckich, 19 czerwca. 

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi 
Szczygielskiemu  moc serdecznych życzeń imieninowych:  

Bożego błogosławieństwa, natchnień Ducha Świętego  
w trudzie duszpasterskiej posługi, życzliwości ludzkich 

serc, zdrowia i jak najwięcej duchowych zwycięstw wraz 
z darem modlitwy życzą:  Księża Wikariusze,  

Siostry Służebniczki, Wspólnoty Parafialne i Parafianie. 

https://www.radiomaryja.pl/polecamy/polska-albo-bedzie-trzezwa-albo-nie-bedzie-jej-wcale/
https://www.radiomaryja.pl/polecamy/polska-albo-bedzie-trzezwa-albo-nie-bedzie-jej-wcale/


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 6, 1-15  

Kalendarium liturgiczne 
26 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. 
Joachima i Anny, rodziców Najświętszej 
Maryi Panny 
29 lipca, czwartek - Wspomnienie św. Marty, 
Marii i Łazarza 
31 lipca, sobota - Wspomnienie św. Ignacego 
z Loyoli, prezbitera 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

DROGA DO SZCZĘ-
ŚCIA – Fulton J. She-
en 
Każdego człowieka 
tworzą jego myśli, de-
cyzje i wybory. To od 
nas zależy, czy będzie-
my szczęśliwi. Książka 
ta jest swoistym anti-
dotum na współczesne 
czasy. Jest ona inspiru-
jącym przewodnikiem, 
ukazującym drogę do 
pokoju, nadziei i zado-
wolenia z życia. Prze-

kazuje Ewangelię miłości w prosty i praktycz-
ny sposób. Pomaga uporządkować swoje ży-
cie, przywrócić godność, szacunek, wskazuje 
najlepszą drogę do osiągnięcia celu życia, któ-
re kończy się zbawieniem. 
ENIGMA WIARY – ks. Edward Staniek 
Niezwykła i bardzo interesująca książka zna-
nego kapłana, który jest wielkim autorytetem 
teologicznym i zupełnie wyjątkową postacią w 
kościele polskim. Ten świetny homiletyk i 
ceniony patrolog w prosty i rzeczowy sposób 
wprowadza czytelnika 
w tajniki lektury Pi-
sma Świętego i prze-
żywania Mszy św. 
Książka stanowi zbiór 
rozmów, prowadzo-
nych z Autorem przez 
redaktorów dwumie-
sięcznika "Któż jak 
Bóg". Po lekturze 
"Enigmy wiary" Msza 
św. nigdy nie będzie 
już taka sama jak 
wcześniej. Jej tajemni-
ca nas ogarnie i uszczęśliwi. 
MODLITWA W BLASKU BOGA – Marcin 
Zieliński 
„Miej świadomość, że dla wielu ludzi, z który-
mi spotykasz się na co dzień, jesteś czasem 
jedyną Ewangelią, którą mają szansę zobaczyć 
– bo po Biblię nie sięgną. Jesteśmy więc wi-
dzialną wizytówką niewidzialnego Bo-
ga” (fragment książki) Czy chcesz nauczyć się 
modlitwy? Czy jesteś w stanie przejść do 
prawdziwej modlitwy ducha? Czy chciałbyś, 
aby inni zobaczyli w Tobie odbite oblicze Bo-
ga? Prosto i ciekawie o codziennej modlitwie 
osobistej. Nauka prawdziwej, szczerej i głębo-
kiej relacji z Panem. 



W poniedziałek, 26 lipca, o godzinie 16:30 w  Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. 
Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym rozpocznie się XVII Ogólnopolska Modlitwa 
o Trzeźwość Narodu „Trzeźwością pokonywać kryzys”. O godzinie 17.30 zacznie się 
transmisja w Radiu Maryja, TV TRWAM i Radiu FARA. Mszy św. o godzinie 18.20 przewod-
niczyć będzie abp Adam Szal. 

Jak co roku Ojcowie Fran-
ciszkanie zapraszają na 
obchody Wielkiego Odpu-
stu Kalwaryjskiego na 
Wzgórze Pacławskie w 
dniach 11 do 15 sierpnia 
2021. 
Wielki  Odpust  Wniebo-
wzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny odbywa się w 
roku kiedy obchodzimy 

100. rocznicę śmierci Sługi Bożego O. We-
nantego Katarzyńca oraz 30. rocznicę mę-
czeńskiej śmierci bł. Zbigniewa Strzał-
kowskiego i bł. Michała Tomaszka. 


