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FUNDAMENT MAŁŻEŃSTWA (część 2)  
 Nie wolno traktować drugiego człowieka instrumentalnie, ośmielać 

go do inwestowania uczuć, czasu i sił w relację, gdy dla nas jest ona tylko 
„na próbę”. Nie można też pozwolić drugiej osobie albo naszym bliskim, 
uwikłać siebie w związek, którego do końca nie chcemy, co do którego ma-
my wątpliwości. Odpowiedzialne na pewno nie jest wkładanie „różowych 
okularów” i myślenie życzeniowe, że wszystko się jakoś ułoży. Krótko-
wzroczne, a często wręcz egoistyczne jest oczekiwanie, że on lub ona zmie-
ni się dla mnie, że zerwie z dotychczasowymi przyzwyczajeniami (dobrymi 
lub złymi), trwale rzuci alkoholowe spotkania z kolegami, przestanie impre-
zować albo właśnie da się częściej namówić do wyjścia z domu, że skończy 
z oglądaniem się za innymi itp. Potrzeba trochę wyobraźni i zdrowego roz-
sądku. Naiwne jest przekonanie, że problemy z okresu narzeczeństwa po 
ślubie się same ulotnią. Życie na pewno postawi małżonków przed trudny-
mi wyborami, przyniesie konflikty, ale uczciwe przedyskutowanie zawczasu 
różnic i możliwych rozwiązań oraz prośba o światło na modlitwie, mogą 
uchronić przed zabrnięciem w związek, który nie rokuje na przyszłość. Jeśli 
stale opieramy się na Chrystusie, to możemy liczyć, że przeprowadzi On 
nas przez rafy. 

 Taką rafą może być na przykład kwestia religii. Kościół dopuszcza 
ślub z niewierzącymi lub innowiercami, ale z pewnością nie jest to sytuacja 
łatwa dla osób poważnie traktujących swoją wiarę. Czy wystarczy deklara-
cja, że: Ty możesz sobie wierzyć, a ja nie będę przeszkadzać tobie i dzie-
ciom w chodzeniu do kościoła? Przed ślubem może się to wydawać abs-
trakcyjne, ale po kilku – kilkunastu latach problemem będzie chociażby wy-
tłumaczenie dzieciom, dlaczego jedno z rodziców nigdy nie klęka do wspól-
nej modlitwy albo wyciągnięcie dzieci z łóżek, bo: Dlaczego ja muszę wsta-
wać do kościoła, a tata może jeszcze pospać? I czy na pewno ten zakocha-
ny młodzian będzie mieć w przyszłości tyle taktu i zrozumienia, żeby nie 
komentować, nie obrażać się itd., gdy ona znów nie zgodzi się na piątkowe 
grillowanie, bo przecież na ruszcie ląduje wtedy głównie mięso? Gdy nie 
zgodzi się wyjechać na święta do Egiptu, bo tam byłaby odcięta od Eucha-
rystii? Gdy nie wystarczy jej tylko niedzielna msza, ale będzie chciała praw-
dziwie żyć swoją wiarą i angażować się w życie parafii lub konsekwentnie 
spędzać czy to wtorkowy, czy czwartkowy wieczór, a czasem nawet cały 
weekend, na spotkaniach i rekolekcjach swojej wspólnoty? Jak wychowy-
wać dzieci w religii katolickiej, jeżeli bliscy współmałżonka przekonują je do 
innej? Na ile uczciwie zachowa się partner w takiej sytuacji? A jak przycią-
gnąć dziecko do Jezusa, jak wytłumaczyć mu potrzebę praktykowania wia-
ry i aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła, jeżeli drugi rodzic jest bier-
ny albo, co gorsza, na różne sposoby torpeduje wysiłki strony wierzącej?  
I wreszcie, jak dotrzymać umowy z niewierzącym, że jedno drugiego nie 
będzie przekonywać do swoich racji? Jak pogodzić miłość do drugiej osoby 
i pragnienie jej dobra ze świadomością, że dobrowolnie odcina się od łaski 
zbawienia? Gdy brakuje fundamentu jednej wiary, wszelkie nawałnice ła-
twiej osłabiają wspólnotę małżeńską. 

Głos z Parafii 

Akt zawierzenia kierowców Matce Bożej  
Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych, 
aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludz-
kich spraw, aby zawsze chronili i pomagali, aby okazywali kulturę i szacunek wobec 
wszystkich spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze. Zawierzamy Ci 
Matko tych, którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą przezor-
ności na naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców. 
Zawierzamy Ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdro-
żach świata. Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach. Pragniemy tak-
że wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cier-
pienia i śmierć. Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, abyśmy byli świadkami 
Ewangelii. Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa, pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa 
innym ludziom, szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na na-
szych drogach! Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bez-
piecznie docierali do celu naszych podróży. Amen. 
 
Modlitwa za ofiary wypadków drogowych  
Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś naszym Stwórcą i Zbawcą. W Twoich 
rękach są nasze losy. Ty stale towarzyszysz nam w codziennych zmaganiach, wspierasz 
i prowadzisz w drodze ku Tobie. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nagle odeszli z tego 
świata i przyjmij do swego królestwa ofiary wypadków drogowych. Niech ich nagła 
śmierć stanie się bramą, przez którą wejdą do wspólnoty odkupionych krwią Twego 
Syna. W swym wielkim miłosierdziu obdarz ich radością wieczną, światłością i poko-
jem. Otrzyj, o miłosierny Boże, łzy płaczących po stracie swych bliskich, i umocnij  
w nich błogosławioną nadzieję, że kiedyś spotkają się znów w Twoim królestwie, by 
razem wielbić Ciebie. Niech w trudnych chwilach żałoby znajdą pociechę w wierze  
i naszej miłości. Błogosław, Panie tym, którzy udzielają pomocy ofiarom wypadków 
drogowych. Umacniaj ich w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla bliźnich. Nas zaś,  
o Panie, zachowaj „od nagłej i niespodziewanej śmierci” na drogach i spraw, abyśmy 
zawsze mogli bezpiecznie dotrzeć do celu naszej podróży. Daj nam roztropność, która 
uchroni nas przed niepotrzebną brawurą i lekkomyślnością. Umocnij w nas ducha życz-
liwości dla innych uczestników ruchu i gotowości pomagania sobie. Niech wszystkie 
drogi prowadzą nas do Ciebie, który jesteś naszą Drogą, Prawdą i Życiem, w Jezusie 
Chrystusie Panu naszym. Amen.  
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  INTENCJE MSZALNE   25—31 lipca 2022 r. 
PONIEDZIAŁEK (25 lipca) ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 
  7:00 † Stefan Szymański, int. Klasurów z Tymienia 
17:00 † Krzysztof Gawrysiak, int. mamy z rodziną 
17:00 † Tomasz Łuczak, int. Renaty i Grzegorza Gołębiewskich 
 
WTOREK (26 lipca) WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY – RODZICÓW NMP 
  7:00 † Wiesław Siński, int. Eweliny i Krzysztofa Wypychowskich z synem 
17:00 † Julian Sołtysiński, int. Danuty Jagodzińskiej z rodziną z Grochowisk 
17:00 † Kazimierz Stępiński, int. sąsiadów: Teresy i Zygmunta Lewandowskich   
 
ŚRODA (27 lipca) 
  7:00 † Tomasz Kompanowski, int. kuzyna Radka z żoną Renią i córkami 
17:00 † Wiesław Kujawski, int. syna Dariusza z rodziną 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 
CZWARTEK (28 lipca) 
  7:00 † Stanisław Lewandowski, int. Zofii i Mirosława Lewandowskich z rodziną 
17:00 † Zygmunt Rosiński, int. chrześniaczki Genowefy z rodziną 
17:00 † Aleksander Wiśniewski, int. teścia Stanisława 
 
PIĄTEK (29 lipca) WSPOMNIENIE ŚW. MARTY, MARII I ŁAZARZA 
  7:00 † Anna Gawrysiak (1 r. śm.), int. syna Mariusza z żoną Agnieszką 
17:00 † Aleksander Wiśniewski, int. cioci Marysi Wilczyńskiej, Kasi i Karoliny z rodzinami 

17:30 Msza Święta i Nowenna do Bożego Miłosierdzia  
 
SOBOTA (30 lipca) WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA CHRYZOLOGA, biskupa i doktora Kościoła  
  7:00 † Izabela Bąk i Leon Bąk, int. Eligiusza z rodziną 
17:00 MSZA ŚWIĘTA ŚLUBNA: Klaudia Błaszczyk i Dawid Baszewski 
18:00 † Marek Tylczyński, int. Jana, Marcina i Michała Łuczaków z Pasieki 
18:00 † Marzena Pawłowska, int. społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1,  
              im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej 
 
18. NIEDZIELA ZWYKŁA (31 lipca) 
  7:00 † Józef Kamiński, int. żony Małgorzaty 
  9:00 † Zofia Wieczorek (27 r. śm.), int. córki z rodziną 
11:00 † Lechosław Balcerzak (4 r. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami   (PUSTYNIA) 
12:00 ZA PARAFIAN 
16:00 † Sławomir Drzewiecki, int. żony z córkami 
 

* Rezerwacje Mszy Świętych bardzo prosimy potwierdzać miesiąc wcześniej 

 INTENCJE MSZALNE   1—7 sierpnia 2022 r. 
PONIEDZIAŁEK (1 sierpnia)  
WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, biskupa i doktora Kościoła 
  7:00 † Marek Węczkowski (1 r. śm.), int. żony, dzieci i wnuków 
17:00 † Bogdan Malinowski (12 r. śm.), int. córek z rodzinami 
17:00 † Aleksander Wiśniewski, int. bratanicy Asi z Marcinem i córkami: Wiktorią i Zuzią 

17:00 † Benedykt Wojdak, int. Zakładu Pogrzebowego „Honoraty Pankowskiej” 
WTOREK (2 sierpnia) 
  7:00 † Stanisława Ziółkowska, int. Przemysława Kędzierskiego 
17:00 † Janina, Franciszek, Jan i Edmund Baścikowscy , int. rodziny Olendrów 
17:00 † Przemysław Kapuściński, int. koleżanek córki Patrycji z Miejskiego Zespołu 
              Opieki Zdrowotnej we Włocławku 
17:00 † Janusz Balcerak, int. teściowej Aureli Szareckiej 
ŚRODA (3 sierpnia) 
  7:00 † Marian Andrzejewski, int. Jerzego Mularskiego z rodziną 
17:00 † Kazimiera Simińska, int. Bronisława i Roberta Simińskich oraz Jolanty  
               i Mirosława Broda 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
CZWARTEK (4 sierpnia) WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, kapłana 
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

  7:00 † Zenon Kwiatkowski, int. Andrzeja z Moniką, Agnieszki z mężem i Sebastianem 
17:00 W intencji Ojca Świętego, Radia Maryja i o nowe powołania kapłańskie,  
              misyjne i do życia konsekrowanego, int. Przyjaciół Radia Maryja 
17:00 † Dominik Karpiński (imieninowa), int. żony Heleny 
17:00 † Tadeusz Junkiert, int. brata Waldka z Asią i Julką  
PIĄTEK (5 sierpnia) PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
  7:00 † Janina Łukaszewska, int. Klubu Turystyki Rowerowej „Horyzont” w Izbicy Kuj. 
17:00 † Roman Czupryniak (1 r. śm. i urodzinowa), int. żony Ewy i córki Karoliny z rodz. 

17:00 † Regina Zając, int. wnuczki Renaty z mężem i synem 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Bożego Miłosierdzia  
SOBOTA (6 sierpnia) ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 

  7:00 † Tadeusz Miętkiewicz, int. Agnieszki Frontczak 
  9:00    Różaniec i Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
17:00 † Jadwiga Frankowska (3 r. śm.), int. męża i córek z rodzinami 
17:00 † Teodozja Kuczyńska, int. rodziny Jarońskich  
19. NIEDZIELA ZWYKŁA (7 sierpnia) 
  7:00 † Kazimierz Stępiński, int. rodziny Mikołajczyków ze Świątnik 
  9:00 † Leszek Kędzierski (7 r. śm.), int. żony z dziećmi 
11:00 † Mariusz Lorenc, int. siostry Anny z córką Magdaleną            (PUSTYNIA) 
12:00 ZA PARAFIAN 
16:00 † Stefan Kucharski (4 r. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami 
* Rezerwacje Mszy Świętych bardzo prosimy potwierdzać miesiąc wcześniej     


