Ogłoszenia Duszpasterskie
23.06 – 30.06.2019
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
•

3.

W uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła (29.06) kolekta przeznaczona
będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej

30.06 – 07.07.2019
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
•
•

Za tydzień (07.07) kolekta przeznaczona będzie na seminarium duchowne
i instytucje diecezjalne
Również w następną niedzielę comiesięczna zbiórka na cele gospodarcze

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
•
•

4.

Śnieżnej
Wniebowziętej

W czwartek po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 19:00
W piątek od godz. 8:30 odwiedziny chorych

W tym tygodniu obchodzimy również: święto św. Tomasza Apostoła (środa)
oraz wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (sobota).

PARAFIA PW. MBŚ W DĄBRÓCE DOLNEJ - NR KONTA BANKOWEGO:

29 8890 0001 0000 1687 2000 0001
Aby skorzystać z możliwości odliczenia od podatku ofiar przekazywanych na cele parafii,
należy w tytule wpłaty wpisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

Nr 14 / 2019
(23.06 – 07.07.2019)

Tel. 77 469 80 58
w nagłych przypadkach:
503 495 341
parafia@matkasniezna.pl
www.matkasniezna.pl

Radomierowice
Dąbrówka Dolna

„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
Ewangelia na XII Niedzielę Zwykłą

 Łk 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem:
”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza;
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za
kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im
przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie;
będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
ten je zachowa”.

Ewangelia na XIII Niedzielę Zwykłą
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

Gazetka parafialna

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Śnieżnej
w Dąbrówce Dolnej

W tym tygodniu przypadają: uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
(poniedziałek), uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek) oraz
uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła (sobota).
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

3.

Głos Matki Bożej

 Łk 9, 51-62

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby
ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek
się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za
Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze
inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”.
Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje
się do królestwa Bożego”.

NIEDZIELA – 23.06.2019 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Przez wst. MBŚ i św. Idziego z podz. za otrzymane łaski,
7:30 – Msza św.
z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie Scheitza.
RAD. 9:15 – Msza św.
Za + Katarzynę Tomiczek na 30 dzień po śmierci.
Przez wst. MBŚ i św. Idziego z podz. za odebrane łaski, z prośbą
11:00 – Msza św.
o dalsze bł. Boże w 12 rocznicę ślubu.
14:30 – Nabożeństwo do św. Krzysztofa i błogosławieństwo pojazdów

NIEDZIELA – 30.06.2019 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00
7:30
RAD. 9:15
11:00

–
–
–
–

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Msza św. Za + ojca Henryka w rocznicę śmierci.
Msza św. Rezerwacja
Msza św. Za + ojca Jana Michalskiego w 7 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK – 01.07.2019

18:00 – Msza św. Za + mężów Idziego i Tadeusza, + Sylwię Gacek i + z pokr. z obu str.

PONIEDZIAŁEK – 24.06.2019 UROCZYSTOŚĆ NARODZ. ŚW. JANA CHRZCICIELA
18:00 – Msza św.

Za + rodziców Krystynę i Jerzego Janik oraz za + z pokr.

Za + rodziców i + brata.

Intencja wolna

Za + rodziców Wiktorię i Huberta, + ojca Tadeusza oraz + z pokr.

PIĄTEK – 28.06.2019 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

RAD. 16:00 – Msza św.
17:30 – Msza św.

Za + Franciszkę Błaszczyk na 30 dzień po śmierci.
Przez wst. Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Mateusza Sobek.

SOBOTA – 29.06.2019 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
9:00 – Sprzątanie kościoła
17:00 – Msza św. (niedzielna)

7:30 – Msza św.

Intencja wolna

Rodzina Rossa Maria
Za + Marię Pietroń i wszystkich + z pokrewieństwa.

I CZWARTEK MIESIĄCA

18:00 – Msza św. Za + mamę Zofię Chmura w 11 rocznicę śmierci.
– Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19:00

PIĄTEK – 05.07.2019

CZWARTEK – 27.06.2019
18:00 – Msza św.

Przez wst. MBŚ i św. Idziego z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Walas.

CZWARTEK – 04.07.2019

ŚRODA – 26.06.2019
7:30 – Msza św.

18:00 – Msza św.

ŚRODA – 03.07.2019 Święto św. Tomasza, Apostoła

WTOREK – 25.06.2019
18:00 – Msza św.

WTOREK – 02.07.2019

I PIĄTEK MIESIĄCA

8:30 – Odwiedziny chorych
Przez wst. MBŚ i św. Idziego z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o
18:00 – Msza św.
dalsze bł. Boże i zdr. w rodz. Teodora Speda.

SOBOTA – 06.07.2019

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
I SOBOTA MIESIĄCA

9:00 –

Sprzątanie
kościoła

Rodzina Rossa Gabriela

17:00 –

Msza św.
(niedzielna)

Za + dziadków Helenę i Władysława Widurskich, + Władysławę
i Bolesława Cieślak, + Jana i Łucję Sobiech, + Alfonsa i Julię
Scheitza oraz + wujków i ciotki z obu stron.

NIEDZIELA – 07.07.2019 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Za + kolegę Joachima Świtala, + Antoniego Sobania oraz + kuzyna
7:30 – Msza św.
Jana Speda.
RAD. 9:15 – Msza św. Intencja rodziny Gowin.
Przez wst. Anioła Stróża w int. Zuzanny i Szymona Michalskich
11:00 – Msza św.
oraz z prośbą o zdrowie w rodzinie.

