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EWANGELIA NA DWUNAST Ą  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                (Mt 10,26-33) 

NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI  

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 zabijaj ą 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. 

 

��� 
      Nie masz tu żadnej stałej ojczyzny, gdziekolwiek się obrócisz 
będziesz cudzoziemcem i przechodniem, nie zaznasz nigdy 
spoczynku, póki Chrystus nie spocznie w twej głębi. Za czym tu 
się oglądasz, kiedy nie to jest miejsce twego wytchnienia? W 
niebie będzie twoje mieszkanie, patrz więc na wszystko, co 
ziemskie, jak na to, co mijamy w drodze.  Wszystko przemija, a 
ty razem ze wszystkim. Strzeż się tu sercem przylgnąć do 
czegoś, bo ugrzęźniesz i zginiesz. 

 

��� 
- Jasiu, znasz liczby? 
- Znam, tato mnie nauczył. 
- To powiedz, co jest po sześciu? 
- Siedem. 
- Świetnie, a po siedmiu? 
- Osiem. 
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a po dziesięciu? 
- Walet. 

 



 

OGŁOSZENIA 
1.Zapraszam na Mszę św. 24 czerwca o godz. 18.00 z racji Uroczystości 
    Św. Jana. 
                                                   ��� 

W spływie kajakowym wzięły udział dzieci, młodzież 
i dorośli. Wszyscy mają świetną zabawę. Dla wielu jest to pierwsza 

przygoda z wiosłem i kajakiem na rzece. 

         
 

         
    Po spływie był czas na posiłek     i     konkursy, np. w strzelaniu do celu. 
                                                       
                                                         ��� 

 

.INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  23. 06. 2008. 
18.00 Za +Władysława Gieracha. 
19.00 Za +Stefana Szadkowskiego / w Dniu Ojca - int. od dzieci /. 
                                                        WTOREK 24.06. 2008 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Mieczysława Piorunowskiego z okazji Dnia Taty 
          od Pauliny, Pawła i Bartka. 
          Za +Jana Goskę; 
                +Janinę i Stanisława Sobolewskich; 
                +Genowefę i Jana Bernaciaków i Józefa Badowskiego; 
                +Jana i cr. Goleniów i Szymczaków; 



                +Jana i Janinę Rokickich i Jana Goskę; 
                +Janinę i Władysława Skonecznych oraz cr. Bisów; 
                +Władysława Sikorę /int. imieninowa/ oraz Katarzynę Przybyłek; 
                +Czesława Składowskiego w 2 rocz. śmierci; 
                +Mariannę i Stanisława Kuta; 
                +Piotra Żyłkę, rodzinę Żyłków i Szczepańskich; 
                +Jana Szymańskiego, Wiktorię i Mariann ę Pecyna; 
                +dziadków Strzechowskich i Skonecznych, zm. z rodziny Skonecznych, 
                   Balcerzaków i Jana Polita. 
                                                               ŚRODA 25. 06. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 Za +Bogdana Rokickiego / int. od żony z córkami /; 
 +Ryszarda Rybaka, Stanisława, Stefanię i Zenobię Rybaków, 
                   Katarzynę i Wiktora Zimnickich; 
 +Apolonię Nowak; 
                +Wacława Andrzejewskiego / int. od siostry Wiesławy z rodziną/; 
                +Władysława, Mariana i z rodz. Witkowskich oraz Władysławę  
                   i Romana Świechów; 
                +Janinę i Wacława Andrzejewskich; 
                +Jana i Tadeusza Grzelków, Stanisławę i Józefa Kordeckich oraz 
                   Józefa Szymańskiego; 
                +Jana, Mariannę Lechowskich, Władysława, Bartłomieja i Katarzynę 
                   Kryczków. 
19.00 Za +Władysława i Kamila Goleniów oraz Władysława, Józefę  
                  i Krzysztofa Pijanowskich.  
                                              CZWARTEK 26. 06. 2008 
18.30 Za +Władysława i Stanisławę Pasików, Mariannę i Jana oraz Janinę, 
                  Rozalię i Józefa Grzelków. 
19.00 Za +Władysława Gieracha w 13 rocz. śmierci / int. imien./.  
                                                       PIĄTEK 27. 06. 2008 
18.00 Za +Władysławę i Władysława Haraśnych, Jana i Stanisławę Haraśnych 
                  oraz Małgorzatę i Adama Reszków. 
19.00 Za +Antoninę, Władysława i Zofię Jędrychowicz oraz Mieczysława Gila. 
                                                                  SOBOTA 28. 06. 2008 
17.00 Ślub – Bogumiła Skorzycka i Remigiusz Woszczyk. 
18.00 Za +Władysława Przybyłka. 
19.00 Za +Annę Świderek. 
                                                        NIEDZIELA 29. 06. 2008. 
  9.00 Za +Helenę i Władysława Olczaków. 
12.00 Za Parafian;  
          O Boże błogosławieństwo dla Haliny i Wiesława Cukrów z racji 30 rocz. ślubu 
                   - int. od dzieci i wnuków. 
18.00 Za +Władysława Dąbrowskiego, Arkadiusza Sabiniaka, dziadków 
                  Dąbrowskich i Wójcików. 
 
 


