26 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Wilhelm Godlewski gr. 26
7:00 W 7 - mą rocznicę święceń kapłańskich,
misjonarza o. Marcina Perfikowskiego o błogosławieństwo Boże, opiekę M. Najśw. zdrowie i
łaski potrzebne w pracy misyjnej
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Marianna Przespolewska- 3 rocz.
śmierci oraz zmarli z rodziny Przespolewskich
i Tomaszewskich

30 CZERWCA – PIĄTEK
6:30 + Wilhelm Godlewski- gr. 30
7:00 + Halina i Jan Borzuchowscy oraz
za dusze cierpiące w czyśćcu
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Lucyna Lubera, Jadwiga Kwiatkowska
i zmarli z rodziny Orłowskich

1 LIPCA – SOBOTA
6:30 + Nikodem Maziec- 18 rocz. śmierci,
Leonarda Maziec- 17 rocz. śmierci
27 CZERWCA - WTOREK
i za dzidków z obojga stron
6:30 + Wilhelm Godlewski gr. 27
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, Mikołaj, 7:00 + Maria Sajkowska – 1 greg
7:00 O zdrowie, łaski Boże i opiekę M. Najśw.
Halina I Tadeusz z rodziny Niewierowiczów
dla Stanisławy
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Maria Frącczak- m-c po pogrzebie
18:00 + Władysław Sieniakowski
28 CZERWCA- ŚRODA
6:30 + Czesław Gołąb- 3 rocz. śmierci
6:30 + Wilhelm Godlewski - gr. 28
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji
69 rocz. urodzin z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę M. Najśw.
dla Ireny Kosk i jej rodziny
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy/
Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 W intencjach z Nowenny

29 CZERWCA – CZWARTEK
6:30 Z okazji imienin Piotra o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla Solenizanta
i jego rodziny
7:00 + Wilhelm Godlewski – gr. 29
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Bogdan Dzirba- 5 rocz. śmierci i za
zmarłych z obojga stron

2 LIPCA – NIEDZIELA
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 + Maria Sajkowska- 2 greg
8:30 + Zdzisława Mandrosz- 22 rocz. śmierci,
Tadeusz Mandrosz- 25 rocz. śmierci, Jerzy,
Wojciech Mandrosz oraz za zmarłych
z rodziny Mandrosz, Serwińskich
i Lateckich i Perlińskich
10:00 + Jan Gryk- 5- rocz. śmierci ,
za zmarłych rodziców z obojga stron oraz za
zmarłych z rodziny Sokólskich, Gryków
i Lewkowiczów
11:30 O Dar życia Bożego i miłosierdzie Boże
dla zmarłego Anatola Poniatowskiego
13:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę
M. Najśw. dla Wspólnot Żywego Różańca
i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
18:00 + Czesław Warcaba- 1 rocz. śmierci
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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Jr 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15;
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 10, 26-33
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na
ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy
zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca
waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie
są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego
więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie.

SŁABEUSZ CZY DUCHOWY MOCARZ?
Rozwijamy się i dojrzewamy w relacjach międzyludzkich.
Gdy jesteśmy otoczeni gronem kochających i życzliwych osób,
czujemy się szczęśliwi. Życie to jednak nie sielanka, ale czas
formowania się człowieka na obraz Boży. Trudno wyobrazić
sobie, co czuł Jeremiasz, gdy przyjaciele chcieli go zniszczyć
(I czytanie). Już samo słowo przyjaźń nie jest odpowiednie.
Prorok całą sytuację powierzył Panu i z głębin osamotnienia
śpiewał pieśń uwielbienia i chwały. Wszyscy jesteśmy
grzesznikami i do śmierci będziemy potrzebować sakramentu
pokuty i pojednania. Potomkami Adama, ale dzięki
Chrystusowi odkupionymi i obdarzanymi łaskami dziećmi Ojca niebieskiego
(II czytanie). Dobro i zło ściera się w każdym z nas, lecz to my decydujemy, jaka
siła zwycięży. To, co wybieramy, dajemy innym. Dobro pomnaża dobro, zło rodzi
zło. Niekiedy bywamy ciężarem dla samych siebie, przyczyną zmartwień i trosk
dla otoczenia. Czasem doświadczamy prześladowań od osób pogubionych,
żyjących w wewnętrznym zagmatwaniu. W takich chwilach może pojawić się
smutek, lęk. Pamiętajmy wówczas o słowach Pana Jezusa: „Nie bójcie
się” (Ewangelia). Nie bój się tego, co jest w tobie, nie bój się drugiego człowieka.
Jesteś w rękach dobrego Ojca, który cię chroni. Zaufaj i pozwól kształtować się
według Jego upodobania. To, co trudne, kryje w sobie ogromną wartość.
Jest bowiem częścią Bożej pedagogii. Ona jest zdolna przemieniać słabeuszy
w duchowych mocarzy, którzy oddają chwałę Panu pomimo ciemności,
niezrozumienia własnego położenia i napotykanych trudności.
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1. Kończy się czerwiec - miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu
za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże
miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu
ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy,
że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana
Boga i bliźniego.
2. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele,
zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki,
przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja,
Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy - pomagania
innym!
3. Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła czcimy 29 czerwca, w czwartek razem,
bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi,
że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać
Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi
modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka - Piotra naszych czasów.
W naszym kościele będą odprawiane Msze św. z homilią o godz.: 7:00, 10:00 i 18:00.
Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.
4. W lipcu i sierpniu nie ma nauk przedślubnych oraz nieczynna jest Poradnia
Małżeńska. Kapłani nie odwiedzają chorych w pierwsze piątki miesiąca.
5. Przypominamy, że przepisy liturgiczne pozwalają odprawiać Mszę świętą niedzielną
już w sobotę wieczorem. W lipcu i sierpniu w naszym kościele, będzie odprawiana
niedzielna Msza święta z homilią, w każdą sobotę o godz. 18:00.
6. Ks. Arcybiskup mianował ks. mgr Mariusza Romana od dnia 1 lipca br., wikariuszem
w par. Matki Bożej Różańcowej w Olsztynie. Serdecznie dziękujemy ks. Mariuszowi za
gorliwą i owocną współpracę w naszej społeczności i życzymy licznych łask Bożych
w życiu osobistym i pracy duszpasterskiej w nowej parafii.
7. W miesiącu czerwcu w naszej parafii: ochrzczono 3-ie dzieci, 3 pary przyjęły
sakrament małżeństwa, 3 osoby zmarły, 12 osób skorzystało z odzieży używanej ramach
Akcji Charytatywnej, 13 rodzin złożyło ofiarę pieniężną na potrzeby naszej parafii.
Za wszelkie dobro składamy serdeczne Bóg zapłać.
8. Księża biskupi proszą o włączenie się w akcję zbiórki elektrośmieci: stare komputery,
drukarki, telefony, pralki, lodówki, sprzęt RTV, aby wspomagać misje. Przedmioty
te można dostarczać do parafii św. Alberta po prawej stronie kościoła do dnia 14 lipca
br. do godz. 13:00.

