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Gietrzwałd. Miejsce objawień Matki Bożej. 
8 września to święto Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej nadane przez Stolicę Apostolską. 

Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8 września 1877 roku wieczorem źródełka 
pielgrzymi od 132 lat czerpią wodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. 
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 EWANGELIA NA PIĘTNASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                     Mk 6,7-13  

 

Rozesłanie Apostołów 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im 
też władzę nad duchami nieczystymi.  
I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, 
ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie 
wdziewajcie dwóch sukien”.  
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż 
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was 
słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na 
świadectwo dla nich”.  
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów 
oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 
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Dzisiejsze słowo zaprasza do zastanowienia się nad celem swojego życia. 
Zaprasza nas abyśmy uczyli się dzielić Chrystusem z drugim człowiekiem. 
Każdy z nas został posłany przez Boga do drugiego człowieka, zaproszony 
aby wyjść z własnych portów życia. Co jest portem mojego życia? Często 
portem mojego życia jest moja wygoda, są moje przyzwyczajenia, 
wszystko to co nie pozwala mi zauważyć Chrystusa. I Jezus zaprasza nas 
abyśmy wszystkie te przyzwyczajenia złożyli Mu, zaprasza nas na wielką 
przygodę. Celem naszej wędrówki z Jezusem jest niebo - czyli szczęście 
przebywania z Bogiem, ale ta wędrówka prowadzi przez spotkanie z 
drugim człowiekiem, dlatego Jezus w Ewangelii wzywa nas na spotkanie z 
drugim, zaprasza nas na to spotkanie i w tym spotkaniu, co jest bardzo 
ważne, nie idziemy sami, idzie z nami Chrystus. 

 
 

 
 



 
 

OGŁOSZENIA 
1. 26 lipca /niedziela o godz. 12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
Św. Małgorzaty. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, 
przybyłych gości, biel procesyjną, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, 
dzieci I Kom. i Roczn. /do sypania kwiatów/,ministrantów, młodzież 
i dorosłych /oczywiście w pięknych strojach ludowych/. 
W tym dniu, po każdej Mszy św., będziemy błogosławić pojazdy z racji  
Św. Krzysztofa – patrona kierowców. 

2. Aby lepiej przygotować się do Paraf. Odpustu zapraszamy na indywidualną 
adorację Najśw. Sakramentu. Rozpocznie się ona w piątek od godz. 19.00 
i będzie trwać całą sobotę do godz. 21.00 z przerwą na Msze św. Zachęcamy 
aby wziąć ze sobą różaniec czy książeczkę i przyj ść na modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem. 

3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
Bardzo prosimy o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: Annów, 
Mała Wola, Gaj, Wielka Wola, Lechów, Dąbrówka, Stanisławów, 
Teodozjów, Studzianki /za trasą/, Małe Czerniewice i Paulinów. Za rok 
- pozostałe miejscowości.   
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ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Krzysztof Gromek – pokój jego duszy. 
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DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
  Kacpra Leszczyńskiego  – niech Bóg prowadzi go przez życie 
                                              drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.  

 
Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co twój kolega z ławki? 
- Bo mamy tego samego nauczyciela od j. polskiego... 
 
Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać. 
- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci 
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani 
- Emerytem. 

 



 
 

INTENCJE 
 

                                                PONIEDZIAŁEK 13. 07. 2009. 
 9.00 int. brak. 
 
                                                       WTOREK 14. 07. 2009 
 9.00 int. brak. 
 
                                                                 ŚRODA 15. 07. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Moniki z racji 18 rocz. urodzin. 
          Za + Bogdana Rokickiego /int. imieninowa/; 
       +Janinę Miksa /int. od chrześniaka Tadeusza z  z rodziną/; 
       +Władysława w 22 rocz. śmierci, Barbarę, Jana i Henryka Sowików; 
                +Józefę w 10 rocz. śmierci, Antoniego w 25 rocz. śmierci Owczarków 
                   oraz Zachariasza Węgrzynowskiego; 
                +Krzysztofa Gromka /int. od rodziców/. 
 
                                                     CZWARTEK 16. 07. 2009 
 9.00 Za +Jana w 25 rocz. śmierci i Genowefę Bernaciaków oraz Józefa Badowskiego.        
           
                                                      PIĄTEK 17. 07. 2009 
18.00 Za +Stanisława, Jana, Helenę i Anielę Matysiaków. 
 
                                                      SOBOTA 18. 07. 2009 
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Miksa z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Kazimierę Sobczak w 1 rocz. śmierci. 
18.30 Za +Ryszarda i Stefana Chojeckich, Waldemara Klimka, Jana i Reginę 
                  Kępów i cr. Świechów.  
 
                                                      NIEDZIELA 19. 07. 2009. 
  9.00 Za zmarłych Parafian.  
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Piotra w 5 rocz. ślubu i ich dzieci. 
18.00 Za +Józefę i Rocha Szymańskich oraz dziadków Szymańskich i Janickich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


