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XVII Niedziela Zwykła 
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».  
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech 
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz 
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy 
ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy 

i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten 
odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da 
mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. 
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone.  
 

INTENCJE MSZY  ŚWIĘTYCH  
 

 
 

24/07 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

18.00 
SOBOTA 

 

08.00 
10.00 

 12.00 

Śp. Renata, Aleksandra, Joanna, Ryszard, marian, Tadeusz 
 
Śp. Jan Terka 
Śp. Rodzice Rozalia i Stanisław Wolny, Śp. Jadwiga i Feliks Materski (int. córki i synowej) 
Dz.-Bł. z okazji 28 rocznicy ślubu Roberta i Marty Ważydrąg 
 

Msza Św. niedzielna o godz. 18.00 zostaje odwołana w czasie wakacyjnym między 24/07 – 28/08 

26/07 
WTOREK 

Wspomnienie św. Joachima i 
Anny, rodziców Najświętszej 

Maryi Panny 

19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę świętego patrona dla Joachima Czapskiego-Nirban  
w dniu imienin 

27/07 ŚRODA  10.15 
19.00 

Śp. Marianna i Józef Połączek 
W intencji 100. urodzin Haliny Kurek o Boże błogosławieństwo 

28/07 CZWARTEK 

18.15 
19.00 

Różaniec w intencji kapłanów 
W intencji Piotra Gajdus w dniu urodzin z podziękowaniem Panu za każdy dzień życia z 
prośbą o Dary wiary, miłości i mądrości Bożej wraz z wszelkim błogosławieństwem na 
dalsze lata 

29/07 
PIĄTEK 

Wspomnienie św. Marty, 
Marii i Łazarza 

10.15 
19.00 

Śp. Rodzice - Adolf i Weronika 
Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

30/07 SOBOTA 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Artura w dniu urodzin 

31/07 
XVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

08.00 
10.00 
12.00 

Dziękczynna z okazji 10. urodzin Gabrysi Wołoszyn z prośbą o Boże błogosławieństwo 
Z okazji urodzin Ani, prosząc o potrzebne łaski i wytrwałość na drodze wiary 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny  
i Rafała w 18-stą rocznicę ślubu 

 
 
 

SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  
 

Spowiedź Święta w niedziele: nie spowiadamy 
Spowiedź Święta w tygodniu:  
Wtorek:      18.00 – 18:50 
Środa:      09.45 – 10:10, 18:00 – 18:50  
Czwartek:  18.00 – 18:50 
 

Piątek: 09:45 – 10:10, 18:00– 18:50  
Sobota: 17:00 – 17:50 
 

Spowiedź Święta dla zapracowanych 
I piątek miesiąca: 20.00 – 21.00  
(lub ostatniego penitenta) 

 
 

KANCELARIA  PARAFIALNA  
 

Środa: 11.00 – 12.00 (po Mszy Św.  porannej) Czwartek:  nieczynne w okresie wakacyjnym między 24/07 -  28/08 

mailto:parafiaslough@gmail.com

