Poniedziałek 24.07.2017
godz.8.00+Stefana Nasieniewskiego(10r.śm.)zmarłych z rodz. Małkowskich,
Nasieniewskich
godz.18.00+ Klemensa Jakubowskiego(greg)
godz.18.00 + mamę Irenę (11r.śm.),mamę Jadwigę (10r.śm.) babcię Helenę
Wtorek 25.07.20 17r
godz.8.00 +Annę w imieniny Bolesława Lis
godz.18.00+ Klemensa Jakubowskiego(greg)
godz.18.00 + Gertrudę Annę Bernarda Kędzierskich,zmarłych z rodziny
Środa 26.07.2017r.
godz.8.00 +Klemensa Jakubowskiego(greg)
godz.8.00 + Jana Koprowskiego 30-ty dzień po śmierci
godz.18.00+ Annę Józefa Konewka
Czwartek 27.07.2017
godz.8.00 +Danutę Wytych (4r.śm.)syna Marka, rodziców z obojga stron
godz.18.00+ Klemensa Jakubowskiego(greg)
Piątek 28.07.2017
godz.8.00+ Hieronima Robaczewskiego, Michała Zakrzewskiego
godz.18.00+ Klemensa Jakubowskiego(greg)
Sobota 29.07.2017
godz.8.00 + Henryka Nowek 30-ty dzień po śmierci
godz.8.00 Dziękczynna 50lecie małżeństwa Jana Renaty Grzuchowskich,
zmarłych z obojga stron dziadków,wnuków, siostrę Bernadetę, brata Kazimierza
godz. 16.00 Msza ślubna Marek Barański Katarzyna Bałdyga
godz.16.00 Dziękczynna w 30lecie ślubu rodziców Ireny Zbigniewa Barańskich
godz.18.00 +Jadwigę Władysława Łukaszewskich
godz.18.00 + Klemensa Jakubowskiego(greg
Niedziela 30.07..2017
godz.8.00 +Romana Tuńskiego (30r.śm.)
godz.9.30+ Barbarę Jeleniewską
godz.11.00 Suma Parafialna w intencji ks.Kanonika Edmunda Tucholskiego
godz.11.00 +Józefa (8r.śm.)Helenę Kowalskich
godz.12.15 + Cecylię Martę Szymańskie,ks.Alfonsa Muzalewskiego,Ks.Witolda
Weinbergera
godz.17.00 + Klemensa Jakubowskiego(greg )
godz.17.00+Monikę Olszewską(r.śm.)zmarłych z rodziny, rodz. Józefa i Józefę
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Porządek Mszy św.:
Niedziela
7:00 – siostry Karmel
8:00 – dla dorosłych
9:30 – z udziałem młodzieży
11:00 – suma parafialna
12:15 – z udziałem dzieci
17:00 – dla dorosłych
Dni powszednie
7:00 siostry Karmel;
8:00; 18:00
W wakacje biuro
parafialne czynne:
poniedziałek ,piątek 9.00-10.00
16.00-17.00 (w sytuacjach
losowych czynna o każdej porze) .

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Kościelna 5
86-320 Łasin
tel./fax 56 466 41 83
mail:parafiakatarzynyłasin@wp.pl

www.swkatarzynka.pl
Konto Parafii: BS Łasin
24 9500 0008 0000 4037 2000 0002

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich pomyłek w intencjach mszalnych,
przepraszamy

z

Ewangelia wg św. Mateusza 13,24-43.
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do
człowieka, który posiał dobre nasienie na swej
roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego
nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i
odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło
kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
"Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na
swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?"
Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to
sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc,
żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł:
"Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali
razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść
aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem
żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie
go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie
do mego spichlerza"». Inną przypowieść im
powiedział: «Królestwo niebieskie podobne
jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i
posiał na swej roli.

1. Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy
tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej
pomocy. Ich los nie może być nam obojętny. Pamiętajmy o trudzie rolników podczas
żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy
to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże.
2. Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy , patronki
Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest
ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Panem Bogiem.
3. W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła.
4. Rozpoczynamy 18. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. , patrona kierowców i
podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto o nim
pamiętać podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało
powrócić do domu. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
We wtorek po Mszach św. o godz. 800 i 1800 święcić będziemy pojazdy na naszym
parkingu ,po poświęceniu otrzymamy pamiątki z modlitwą kierowcy - ofiary
zbierane dla organizacji MIVA Polska, kupuje środki transportu dla misjonarzy.
5. W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców
Najświętszej Maryi Panny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków – tych
żyjących i tych powołanych już do wieczności.
6. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę z grupą
Pomarańczową z Grudziądza spotkanie organizacyjne zainteresowanych w
niedzielę 30 lipca w Bazylice św. Mikołaja w Grudziądzu o godz.18.00.
7. W przyszła niedzielę przybędą do naszej parafii pielgrzymi Elbląskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasna Górę w godzinach wieczornych/18-19.00/.Zachęcamy do
przyjęcia pielgrzymów na nocleg, oni idą także w naszych intencjach, za nas się
modlą.Przygotowanie noclegu ,poczęstunku dla pielgrzymów w szkole organizuje
pan Krzysztof Klonowski .
8. Biuro parafialne czynna: poniedziałek ,piątek 9.00-10.00 16.00-17.00 (w sytuacjach
losowych czynna o każdej porze), nie ma odwiedzin chorych w domach w sierpniu .
9. Zapraszamy na wspólną pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę
w 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu oraz Kraków Łagiewniki w dniach
14/15 wrzesień .Zapisy w biurze parafialnym .Koszt 190 zł.
10. W środę Nowenna do M.B.N.P o godz.17.30
11. Chorych w szpitalu odwiedzamy w piątek .
12. Chrzest dzieci 19 sierpnia.
13. Bóg zapłać za ofiary na remonty/Kulesza,Sulkowska,Mądry/
14. W nadchodzący wtorek 25 lipca imieniny obchodzi Ks .Wikary Krzysztof
Foligowski , a w niedziele 30 lipca urodziny Ks.Kanonik Edmund Tucholski Wraz
z modlitwą składamy im życzenia wielu Bożych sił ,zdrowia ……..
15. Przypominamy, że przy każdorazowym załatwianiu spraw cmentarnych, należy mieć
dokument uprawniający do dysponowania grobem. Groby opłacamy co 20 lat. Trwają
wakacje dla dzieci i młodzieży oraz urlopy i wypoczynek dla dorosłych. Wszystkim,
którzy wyjeżdżają życzymy dobrej pogody i miłego wypoczynku oraz szczęśliwej
podróży i powrotu do domu za wstawiennictwem Św. Krzysztofa. Podczas wakacji
pamiętajmy o modlitwie, Mszy Św. oraz o spowiedzi i Komunii Św. A wszystkich,
którzy przyjechali do Łasina i przebywają na terenie naszej Parafii witamy bardzo
serdecznie, życzymy dużo słońca i dobrego wypoczynku Niech nam Pan błogosławi i
strzeże!
„Szczęść Boże”.

Modlitwa kierowcy.
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za
sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym
nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie,
wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę
przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata,
który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich
drogach moich. W imię Ojca i Syna i Duch Świętego. Amen.

