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Miniony tydzień obfitował w wiele uroczystości: Promocja Ministrancka, rocznica 
Komunii św., uroczystość Bożego Ciała /o tym w nast. numerze Inform./ i poświęcenie 
grobu Kapłanów /zdj. powyżej/. Właśnie 19 czerwca, po Nabożeństwie Czerwcowym, Ks. 
Proboszcz wspólnie z wiernymi odmówił modlitwę poświęcenia zbiorowej mogiły 
kapłanów i poświęcił ją.  
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EWANGELIA NA XII 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 ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie 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". 

 
Strach przed ludźmi jest brakiem zaufania Bogu. Ci, którzy mu ulegają, nie uważają Boga 
za wystarczająco dobrego i silnego. Jezus chce podnieść dziś na duchu wszystkich 
zalęknionych i dodać im odwagi słowami: Nie bójcie się! Ludzie mogą zabić nasze ciało, 
ale bez naszej zgody nie zdołają uczynić nic złego naszej duszy. Ona jest w rękach Boga. 
Jeżeli zostaniemy wydani ludziom, Bóg najlepiej wie, ile cierpienia uniesiemy i jakiej 
pomocy będziemy wówczas od Niego potrzebowali. On nigdy nie zostawi nas samych. 
Tylko bojaźń Boża jest początkiem mądrości, która zapewnia nam życie wieczne. 
Prośmy Pana, abyśmy wówczas, gdy zagrozi nam strach i prześladowanie, mogli mężnie i 
zdecydowanie dać Mu świadectwo, którego od nas oczekuje. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o godz. 18.00. 
2. W związku z zakończeniem roku szkolnego zapraszam do Sakramentu Pojednania 
    uczniów Gimnazjum w poniedziałek, tj. 23 VI od godz. 17.00, a uczniów Szkoły 
    Podstawowej we wtorek /24 VI/ od godz. 17.00 i na Mszę św. kończącą rok szkolny 
    uczniów Gimnazjum w czwartek, tj. 26 VI o godz. 11.00 i uczniów Szk. Podst.  
    w piątek /27 VI/ o godz. 10.15. 
3. Zapraszam we wtorek, tj. 24 VI na Mszę św. o godz. 18.00 z racji Uroczystości 
    Narodzenia Jana Chrzciciela.  

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Żona do męża: 
- Zobacz, ta para młodych, którzy wprowadzili się do domu obok, wygląda na bardzo 
zakochanych. Każdego ranka, gdy on wychodzi do pracy, ona odprowadza go i daje mu 
całusa na pożegnanie. A każdego wieczoru on, wracając do domu, przynosi jej kwiaty. 
Dlaczego ty tak nie możesz? 
Mąż: 
- Kochanie, przecież ja prawie nie znam tej dziewczyny... 

 

 
 

 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  23. 06. 2014 
17.00 Spowiedź uczniów Gimnazjum. 
18.00 Za +Jana Golenia– greg. 23. 
                                                                     WTOREK 24. 06. 2014 
17.00 Spowiedź uczniów Szk. Podst. 
18.00 Za +Jana i Tadeusza Lipskich oraz dziadków Lipskich i Jankowskich; 
               +Janinę i Stanisława Sobolewskich oraz teściów Broniarków; 
               +Jana Lewandowskiego w 10 rocz. śmierci, rodziców Drożdżów oraz 
                  cr. Chrzanowskich;  
               +Antoninę, Władysława i Jana Szymańskich oraz Eugeniusza i Kazimierę 
                 Wiercińskich; 



               +Jana Golenia – greg. 24; 
               +Jana i Janinę Filipczaków; 
               +Jana Wieczorka; 
               +Andrzeja Golenia; 
               +Zofię i Jana Gierachów, Józefę i Józefa Galińskich oraz Wiesławę Gierach. 
                                                          ŚRODA  25. 06. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
         Za  +Władysława Skonecznego i Władysława Świecha w 3 rocz. śmierci oraz 
                  cr. Świechów i Skonecznych; 
               +Jana, Władysława i Stanisława Żelazków; 
               +Bogdana Jędrychowicza /int. popogrzebowa/; 
               +Jana Golenia – greg. 25; 
               +dziadków Strzechowskich i Skonecznych; 
               +Henryka Stańdo w 3 rocz. śmierci oraz Katarzynę, Jana i Stanisława Stańdo; 
               +Zbigniewa Rybaka; 
               +Annę Szczepańską, Annę Stolenwerk i Natalię Goleń; 
               +Stanisławę, Władysława, Jana i Czesława Bińkowskich oraz Władysława  
                 Tworskiego. 
                                                               CZWARTEK  26. 06. 2014 
11.00 O Boże błog.dla uczniów Gimnazjum z racji zakończenia roku szkolnego. 
18.00 Za +Jana Golenia – greg. 26. 
                                                          PIĄTEK 27. 06. 2014 
10.15 O Boże błog. dla uczniów Szk. Podst. z racji zakończenia roku szkolnego. 
18.00 Za +Władysława w 19 rocz. śmierci i Zofię Gierach;           
               +Jana Golenia – greg. 27. 
                                                  SOBOTA  28. 06. 2014 
  9.00 Za +Jana Golenia – greg. 28. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Dawida Zysiaka z racji 18 rocz. urodzin. 
                                                   NIEDZIELA 29. 06. 2014 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Wacława Sygitowiczów z racji 
                  45 rocz. ślubu. 
          Za +Eleonorę i Antoniego Szczepańskich, Ewę Sekuła i teściów Perków; 
               +Jana Golenia – greg. 29; 
               +Waleriana, Anielę, Stanisławę i Leopolda Boneckich oraz Wacława  
                 Błazińskiego; 
               +Jana i Janinę Lechowskich, Jana i Genowefę Bernaciaków oraz Józefa  
                  Badowskiego; 
               +Jana Więckowskiego, Katarzynę i Szczepana, Stanisławę i Michała 
                 Bogusławskich oraz Janinę Duczek; 
               +Stanisławę, Władysława i dziadków Pasików oraz Janinę i dziadków Grzelków;  
               +Jana i Tadeusza Grzelków oraz Stanisławę i Józefa Kordeckich; 
               +Ryszarda w 1 rocz. śmierci i Magdalenę Lewandowskich; 
               +Stanisławe i Józefa Skonecznych. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Eweliny Tomasik w 18 rocz. urodzin.. 
18.00 Za +Grażynę i Tadeusza Rybaków oraz Jana, Antoninę, Anielę i Władysława 
                 Marcjaników. 
 


