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Gdy Jezus modlił się na osobno-

ści, a byli z Nim uczniowie, 

zwrócił się do nich z zapyta-

niem: Za kogo uważają Mnie 

tłumy? Oni odpowiedzieli: Za 

Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 

jeszcze inni mówią, że któryś  

z dawnych proroków zmar-

twychwstał. 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 starszyznę,  

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 bierze krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie  

z mego powodu, ten je zachowa. 

20 czerwca - PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Jarosław, Marianna, Wawrzyniec, 

Genowefa, Tadeusz  

7:00 + O dar życia wiecznego dla Czesława  

Gołąb 2 rocznica śmierci  

18:00 + Jan, Stanisława, Mieczysław,  

Maria, Helena, Michał i za zmarłe dzieci  

w rodzinach  

21 czerwca - WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Franciszka, Irena i Stanisław  

Nadrowscy i za rodziców z obojga stron  

18:00 + Bogdan Dzirba 4 rocz. śmierci  

i za zmarłych z obojga stron  

22 czerwca - ŚRODA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 Mariusz i Henryk Biegańscy  

18:00 W intencjach z nowenny  

23 czerwca - CZWARTEK 
6:30 + Jan Żygadło i Jan Sadowski i za ich 

rodziców i rodzeństwo  

7:00 + Grzegorz Linkiel 3 rocz. śmierci i za 

zmarłych z jego rodziny  

18:00 + Wanda Waszkiewicz 4 rocznicę  

śmierci, Janina, Władysław i Czesław Suwik  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 czerwca -  PIĄTEK 
6:30 + Janina i Ryszard z rodziny Jurkin   
7:00 + Janina i Kazimierz Urbanowicz  
18:00 + Jan Werszczyński 8 rocz. śmierci za 
jego rodziców: Józefę i Juliana oraz za 
 Piotra i Józefę Wiszniewskich  

25 czerwca -  SOBOTA  
6:30 W int. Bronisławy i Zbigniewa z okazji 

kolejnej rocznicy ślubu oraz  ich dzieci  

7:00 + Zenobia Żardzin 5 rocz. śmierci oraz 

Danuta, Zbigniew, Alfons z rodziny Żardzin  

18:00 Msza Święta ślubna  

26 czerwca XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7:00 + Rafalina Łomecka 1 rocz. śmierci  

8:30 + Janina Norberczuk 10 rocz. śmierci  

10:00 + Stanisław Serwin 20 rocz. śmierci 

oraz za rodziców z obojga stron  

11:30 W 15 rocz. ślubu Anity i Roberta 

Wojtowiczów z prośbą o łaski na dalsze 

lata życia i w intencji ich córki Korneli  

13:00 + Stanisław Bałdyga 12 rocz. śm., 

jego rodzice i rodzeństwo oraz  zmarli  

z rodziny Macznów: Otton 28 rocz. śm., 

Stefania, Józef, Krystyna, Jadwiga  

18:00 W Intencji Janiny i Jana Oberlan o bł. 

Boże, opiekę NMP i zdrowie z ok. imienin  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 9,18-24 

W tym tygodniu mamy dwie wolne intencje. Osoby zainteresowane  

zamówieniem Mszy Św.  w tych terminach zapraszamy do kancelarii parafialnej. 

 



3. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek przed kościołem po Mszy św. na  
Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy. Składamy serdeczne podziękowanie 
ofiarodawcom za dar serca. 
4. Każdego czerwcowego wieczoru o godz. 17:30 zapraszamy na nabożeństwa 
ku czci Serca Pana Jezusa. 
5. Na dzień 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. 
Chciejmy naszą serdeczną modlitwą otoczyć tych, którzy z powodu  
prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bliskich.  
6. W czwartek, 23 czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. Swoimi  
modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak  
i zmarłych. 
7. W czwartek, w godzinach przedpołudniowych Straż Pożarna będzie  
prowadziła ćwiczenia na budynku naszego kościoła. Odbędzie się akcja:  
syreny, zadymienie i polewanie dachu wodą. Prosimy o wyrozumiałość  
i spokój. Ćwiczenia takie doskonalą sprawność naszych strażaków. 
8. Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek, 24 czerwca 
podczas Mszy św., o godz. 8:00 rano podziękujemy dobremu Bogu za  
wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz  
poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, 
młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.  
Rozpoczynającym wakacje życzymy udanego wypoczynku i równocześnie 
przypominamy, że nie ma wakacji od codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy 
Świętej i Dekalogu. 
9. W piątek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. To 
poza Jezusem i Jego Matką, Maryją, jedyny Święty, którego ziemskie narodziny 
czcimy w liturgii. Przez jego wstawiennictwo pragniemy modlić się o łaskę  
bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Z racji uroczystości nie  
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 
 
 
 
 
W ubiegłą niedzielę, przed kościołem, młodzież z naszej  Wspólnoty Parafialnej 
zbierała ofiary na dofinansowanie wyjazdu na ŚDM w Krakowie. Zebraliśmy 
847 złotych. Nasz wyjazd wsparli również: ks. Stanisław Majewski  
z p. Św. Jerzego w  Kętrzynie, o. Aleksander Jacyniak z p. Nawiedzenia NMP  
w Świętej Lipce, ks. Mariusz Chlewicki z p. Matki Bożej Różańcowej  
w Pieckach, pani Marianna Błażewicz oraz Wspólnota Żywego Różańca z naszej 
parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy z serca płynące Bóg Zapłać  
i zapewniamy o naszej modlitwie.  

 

W sobotę nasi ministranci, lektorzy i szafarze wzięli 

udział w I Archidiecezjalnej Pielgrzymce Służby Litur-

gicznej do Świętej Lipki. Podczas uroczystej Mszy 

Świętej ks. abp. Józef Górzyński wprowadził trzech 

ministrantów w posługę lektora: Kacpra Winiarskiego, 

Dominika Marszałka i Łukasza Machwica oraz   

trzech lektorów w posługę ceremoniarza: Konrada 

Juszko, Michała Lipika i Piotra Machwica.  

Tytuł „Ministranta Roku”  otrzymali: ceremoniarz  

Konrad Juszko,  

c e r e m o n i a r z 

Michał Lipik i 

ministrant Dominik Koprowski. Naszej 

Służbie Liturgicznej poszczęściło się  

również podczas loterii. Pan Franciszek 

Juszko wygrał dwa bilety lotnicze  

Olsztyn-Mazury - Kraków a Konrad Juszko 

rowerową latarkę. Nowym lektorom,  

ceremoniarzom, Ministrantom Roku oraz 

zwycięzcom loterii gratulujemy i życzymy 

błogosławieństwa Bożego.  

1. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? - to pytanie trzeba nam zadawać  
nieustannie i całym życiem udzielać właściwej odpowiedzi, że jest On naszym 
Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Prośmy o potrzebne dary i siłę, by nasza  
odpowiedź była naprawdę wiarygodna. 
2. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza dzisiaj na spotkanie formacyjne  
w domu parafialnym po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00. 


