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do użytku wewnętrznego

“Przyjdźcie do
Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni
i obciążeni
jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie
moje jarzmo na
siebie i uczcie
się ode Mnie,
bo jestem cichy
i pokorny sercem,
a znajdziecie
ukojenie dla dusz
waszych”.
Mt 11, 28 -29
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SŁOWO ŻYCIA
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
Mk 16, 15 - 20
Jezus, ukazawszy się Jedenastu,
powiedział do nich:
«Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie
potępiony. Te zaś
znaki towarzyszyć
będą
tym,
którzy uwierzą: w imię
moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże
brać
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili,
nie będzie im szkodzić.
Na chorych
ręce kłaść będą,
a
ci odzyskają
zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł
po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i
głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan
współdziałał z
nimi i potwierdzał
naukę znakami, które jej towarzyszyły.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA
ŚWIETEGO
J 7, 37 - 39
W
ostatnim,
najbardziej
uroczystym
dniu Święta Namiotów
Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i
pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody
żywej popłyną z jego wnętrza». A
powiedział to o Duchu, którego mieli
otrzymać wierzący w Niego; Duch
bowiem jeszcze
nie
był dany,
ponieważ Jezus nie został
jeszcze
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uwielbiony.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY
J 16, 12 - 15
Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie
będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z
mojego weźmie i wam objawi.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Łk 9, 11b - 17
Jezus
mówił tłumom o
królestwie Bożym, a tych,
którzy
leczenia potrzebowali,
uzdrawiał.
Dzień począł się chylić ku wieczorowi.
Wtedy
przystąpiło
do Niego
Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum;
niech idą
do okolicznych wsi i
zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i
znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na
pustkowiu». Lecz On rzekł do nich:
«Wy dajcie
im jeść!» Oni zaś
powiedzieli: «Mamy
tylko pięć
chlebów i dwie ryby; chyba
że
pójdziemy i zakupimy żywności dla
wszystkich tych ludzi». Było bowiem
mężczyzn około pięciu tysięcy.
Wtedy rzekł
do swych uczniów:
«Każcie im rozsiąść się gromadami,
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mniej więcej po
pięćdziesięciu».
Uczynili tak
i porozsadzali
wszystkich. A On
wziął te pięć
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo
i
odmówiwszy
nad
nimi
błogosławieństwo, połamał i dawał
uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i
nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze
z tego, co im
zostało, dwanaście
koszów ułomków.
XII

NIEDZIELA ZWYKLA
Łk 9, 18 - 24

Gdy Jezus modlił się na
osobności, a byli z Nim uczniowie,
zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za
kogo uważają Mnie tłumy?» Oni
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela;
inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią,
że któryś z dawnych proroków
zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy
za kogo Mnie uważacie?» Piotr
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy
surowo im przykazał i
napominał ich, żeby nikomu o tym nie
mówili. I dodał: «Syn Człowieczy
musi
wiele
wycierpieć:
będzie
odrzucony
przez
starszyznę,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie;
zostanie zabity, a trzeciego dnia
zmartwychwstanie». Potem mówił do
wszystkich: «Jeśli
ktoś 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».
XIII
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Łk 9, 51 - 62
Gdy dopełniały się dni wzięcia
Jezusa z tego świata, postanowił udać
się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą
posłańców. Ci wybrali się w drogę i
weszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by przygotować Mu
pobyt. Nie
przyjęto Go jednak,
ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie
Jakub i Jan
rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy
powiedzieli: Niech ogień spadnie z
nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy
się, zgromił
ich. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do
Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek
się udasz». Jezus mu odpowiedział:
«Lisy mają nory i ptaki podniebne –
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma
miejsca, gdzie
by głowę mógł
położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten
zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi
najpierw pójść
pogrzebać mojego
ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym
grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść
za Tobą, ale pozwól mi najpierw
pożegnać się z moimi w domu». Jezus
mu
odpowiedział:
«Ktokolwiek
przykłada rękę do pługa, a wstecz się
ogląda, nie nadaje się do królestwa
Bożego».

NIEDZIELA ZWYKLA
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Kalendarz liturgiczny
ŚRODA, 1 CZERWCA - wspomnienie św. Justyna, męczennika.
PIĄTEK, 3 CZERWCA - wspomnienie świetych męczenników
Karola Lwangi i Towarzyszy.
PIĄTEK, 5 CZERWCA - wspomnienie św. Bonifacego, biskupa
i męczennika.
PONIEDZIAŁEK, 6 CZERWCA - święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła.
ŚRODA, 8 CZERWCA - wspomnienie św. Jadwigi Królowej.
CZWARTEK, 9 CZERWCA - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana.
SOBOTA, 11 CZERWCA - wspomnienie św. Barnaby, apostoła.
PONIEDZIAŁEK, 13 CZERWCA - wspomnienie św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Kościoła.
WTOREK, 14 CZERWCA - wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika.
CZWARTEK, 16 CZERWCA - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa.
PIĄTEK, 17 CZERWCA - wspomnienie św. brata Alberta
Chmielowskiego,
zakonnika.
WTOREK, 21 CZERWCA - wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
CZWARTEK, 23 CZERWCA - uroczystość narodzenia św. Jana
Chrzciciela.
PIĄTEK, 24 CZERWCA - uroczystość Najświętszego
Serca
Pana Jezusa.
SOBOTA, 25 CZERWCA - wspomnienie Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
WTOREK, 28 CZERWCA - wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i
męczennika.
ŚRODA, 29 CZERWCA - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
CZWARTEK, 30 CZERWCA - wspomnienie Świętych Pierwszych
Męczenników św. Kościoła Rzymskiego.
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DUSZPASTERZY

UCZYŃ SERCA NASZE
WEDŁUG SERCA TWEGO
Serce
to synonim miłości, dobrych uczuć,
życzliwości, matczynej troski… W młodości tak ważne
jest to, by zdobyć serce ukochanej osoby, nawet wbrew
wszelkim przeszkodom, bo przecież serce nie sługa... Tak
często w sądach o innych pada stwierdzenie, że ktoś ma
serce twarde jak kamień, a tymczasem ktoś inny wręcz
przeciwnie – jest człowiekiem o złotym sercu. Gdy
poczujemy się słabo kardiolog robi nam EKG i przez
stetoskop wsłuchuje się w miarowe bicie naszego serca, z
troską czy to aby nie zawał? Z podziwem patrzymy na
transplantologów, którzy ratują życie dzięki udanemu
przeszczepowi serca. A gdy ktoś bliski przechodzi przez
próg śmierci, z lękiem sprawdzamy czy bije jeszcze jego
serce…
Miesiąc
czerwiec szczególnie kieruje nasze
spojrzenie na Najświętsze, Boże, a zarazem tak ludzkie –
Jezusowe Serce, przebite włócznią na Kalwarii i odtąd
już na zawsze otwarte dla tych, których ukochało tak
bardzo, że aż do końca. Pamiętajmy jednak, to Jezus
pierwszy, jak Boski Kardiolog, wsłuchuje się w bicie
twojego serca… W głębi swego serca podejmujesz bowiem
najważniejsze życiowe decyzje. Na dnie swego serca
odpowiadasz
przecież na to proste, a zarazem
najważniejsze życiowe pytanie: kto jest twoim Bogiem i
kim On jest dla ciebie? A może prawdziwym bożkiem w
twoim życiu jest kariera, sława, pieniądze, przyjemność,
komputer, drugi człowiek…?
5
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Tak wielu dziś narzeka na niezrozumienie, piętrzące
się kłopoty, samotność w tłumie. W swym buncie
i duchowej szamotaninie ocierają się nawet o oskarżenie,
że daleki Bóg chyba już o nich zapomniał. Uzależnieni
coraz bardziej od technicznych gadżetów nowoczesności
uznają może jeszcze nawet katechizmową prawdę, że
On jest nieskończenie Miłosierny, nieskończenie Mądry i
nieskończenie Wszechmogący. Jednak
paradoksalnie
ten Bóg jest
bezsilny wobec trzech
ludzkich
nieskończoności: nieskończonej pychy, nieskończonej
głupoty i nieskończonej zatwardziałości człowieczego
serca. A przecież wciąż aktualne, nie tylko na początku
wakacji, są Jego słowa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię ...
W tym wezwaniu
Chrystus Pan dotyka ubogich i
pokornych wszystkich czasów, co więcej nieustannie
odradza się na ustach i w sercu swego Kościoła.
Kult Najświętszego Serca Jezusowego ma swoją
ciekawą genezę i historię. Oto w oktawie Bożego Ciała
1675 roku
Pan Jezus czterokrotnie
objawił się
francuskiej wizytce z klasztoru w Paray–le–Monial – św.
Małgorzacie Marii Alacoque. Ukazał jej tajemnicę swego
Serca, które choć tak bardzo umiłowało w zamian
doznaje zapomnienia, niewdzięczności i wzgardy. Jezus
polecił też, by ustanowiono specjalne święto ku czci
Jego Serca w piątek
po oktawie Bożego Ciała.
Błogosłąwiony Pius IX w 1856 roku ustanowił to święto
dla całego Kościoła. Wcześniej jednak, bo w 1756 roku,
papież Klemens XIII na prośbę polskich biskupów
postanowił, że święto to będzie obchodzone w Rzymie i…
na
ziemiach ówczesnej Rzeczpospolitej! Nasz Naród
został też w ostatnim stuleciu trzykrotnie poświęcony
6
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Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy dokonali tego biskupi
polscy na Jasnej Górze 27 lipca 1920 roku, w obliczu
bolszewickiego
zagrożenia. Od tronu Jasnogórskiej
Królowej Polski popłynęły wtedy znamienne słowa:
“Najświętsze Serce Jezusa, oto my, biskupi polscy, zebrani
u stóp Majestatu Twego, w Najświętszym Sakramencie
ukrytego, poświęcamy siebie, duchowieństwo i wszystkich
wiernych diecezji naszych, cały kraj i Ojczyznę naszą
Twojemu Boskiemu Sercu. W chwili, gdy nad Ojczyzną i
Kościołem gromadzą się chmury ciemne, gdy wróg zagraża
granicom naszym, szerząc mord i pożogę, bezczeszcząc
świątynie, prześladując kapłanów, wołamy – jak niegdyś
uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu – Panie, ratuj
nas, bo giniemy!”
Rok później akt ten ponowiony został na Małym
Rynku w Krakowie. Szczególny charakter miało też
poświęcenie Narodu spętanego w okowach totalitarnego
komunizmu. Dokonano go dnia 28 października 1951 roku
równocześnie we wszystkich polskich świątyniach w
słowach: “Panie Jezu Chryste, my Naród Polski, przed Tobą
na kolana upadamy, wobec nieba i ziemi wyznajemy: Tyś
jest Bogiem naszym, Tyś Zbawicielem naszym. Tyś Królem
naszym. Dziękujemy Ci
za wszystkie dobrodziejstwa,
jakie wyświadczyłeś Narodowi naszemu, a szczególnie za
powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad
nami w najcięższych nawet chwilach dziejowych. W dniu
dzisiejszym, wobec Maryi, Rodzicielki Twojej, a naszej
serdecznej Matki i Królowej, wobec świętych patronów
naszych, całkowicie oddajemy się i poświęcamy Boskiemu
Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim. Zarazem
uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze
katolickiej, bronić Twojego świętego Kościoła, życie nasze
7
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osobiste, rodzinne, narodowe kształtować według Twojej
Ewangelii. O Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię
prosimy i błagamy, przyjmij nasze poświęcenie się Tobie,
otocz nas swoją miłością i tak nas prowadź przez dzieje,
aby z polskiej ziemi, po wszystkie czasy rozbrzmiewała
cześć i chwała Twoja”.
Czyż te błagania nie są aktualne i dziś w obliczu
wojny na Ukrainie i zalewu wszechobecnej pychy możnych
naszego coraz bardziej dostatniego świata, wobec taniego
samozadowolenia i arogancji rządzących, ich zarozumiałej
pewności siebie, epatowania grzechem, demoralizacji dzieci
i młodzieży, ośmieszania oraz poniżania Kościoła świętego
i wreszcie nachalnej promocji cywilizacji śmierci? A jednak
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby
zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych
poniżyć.... Dlatego z ufnością prośmy: Panie, uczyń serca
nasze według Serca Twego i nie dozwól, abyśmy ulegli
pokusie zwątpienia w Twoją Opatrzność i niezachwianą
dla nas grzesznych Miłość!

Ks. Jerzy Bieńkowski SAC, Proboszcz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1.06 - 31.06.2022
1.
Rozpoczynamy miesiąc czerwiec. Przez cały
miesiąc
będziemy
sprawować
nabożeństwo
do
Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Świętej.
2.
W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca.
W
I czwartek modlimy się o nowe i święte
powołania kapłańskie
i zakonne. Jak zawsze po Mszy
św. o godz. 18.00 zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu z możliwością skorzystania z Sakramentu
pokuty i pojednania. Adorację tradycyjnie poprowadzi
Wspólnota Pogotowia Modlitewnego.
W I piątek miesiąca o godz. 15.00 nabożeństwo
w
Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego
Miłosierdzia, oraz
spowiedź dla dzieci i wyjątkowo
Msza św. o godz. 15.30 O godz. 17.30 spowiedź dla
dorosłych, a o godz. 18.00 Msza św.
Do chorych udamy się: ks. Proboszcz i ks. Tomek
w piątek, od godz. 9.00.
W I sobotę miesiąca, nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Pannie po
Mszy św. o godz. 8.00.
3.
W niedzielę 5 czerwca Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego.
4.
W niedzielę 12 czerwca, rocznica I Komunii
Świętej o godz. 12.30.
5.
W czwartek 16 czerwca obchodzimy Uroczystość
Bożego Ciała. Porządek Mszy św. o godz. 8.00 i 10.00.
Tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. Wyruszymy
po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdziemy trasą, od
9
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kościoła ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Daszyńskiego,
Kolejową, Al. Wojska Polskiego i wrócimy do kościoła.
W tygodniu eucharystycznym, po Bożym Ciele codziennie
procesje dookoła kościoła. W czwartek na zakończenie
Oktawy poświęcenie wianków uplecionych z kwiatów
i ziół leczniczych, symbolu Bożych darów.
6.
17 czerwca, w piątek, po Mszy św. wieczornej
spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania w kościele
ze wszystkich grup: Matki Bożej Królowej Świata, św.
Józefa i św. Wincentego Pallottiego.
7.
19 czerwca III niedziela miesiąca, taca
inwestycyjna.
8.
19 czerwca Msza Święta o godz. 14.00 dla dzieci
z dysfunkcjami ﬁzycznymi i psychicznymi i ich rodziców.
9.
23 czerwca Uroczystość Narodzenia Św. Jana
Chrzciciela, a 29 czerwca Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Taca przeznaczona na potrzeby Stolicy
Apostolskiej.
10. W piatek 24 czerwca o godz. 8.00 Msza św. na
zakończenie roku szkolnego.
10. W piątek 24 czerwca Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, a w sobotę 25 czerwca wspomnienie
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
*****
W maju odeszli do Pana:
śp. Zygmunt Woźniak,
śp. Jan Kamionka,
śp. Janusz Kwiatkowski,
śp. Marian Gral,
śp. Alina Janta - Lipińska,
śp. Hubert Neumann,
śp. Jerzy Tomaszewski.
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INTENCJE MSZALNE NA CZAS 01. - 30.06.2022
NIEDZIELA 29 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger
w rocznicę śmierci.
9.30 + Jan Romanowski – 25 r. śm.
i rodzice z obojga stron.
11.00 1. + Genowefa Podedworna – 18 r.
śm. i Antonina i Paweł Madej.
2. + Aniela, Józef Dąbrowscy, Jan
Dąbrowski, Bronisław Dąbrowski i
Jadwiga i Jan Nicgorscy, oraz dziadków
z obojga stron.
12.30 1. + Helena Rojczyk 40 r. śm. oraz
Józef, Stefan, Stefania i Tadeusz.
2. Marcin Mówiński – 9 r. śm.
18.00 Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin ks. Tomasza o zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Bożej.
PONIEDZIAŁEK 30 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger
w rocznicę śmierci.
WTOREK 31 MAJA
18.00 W dniu urodzin Michała.
ŚRODA 1 CZERWCA
18.00 + Ewa Kibała - greg.
CZWARTEK 2 CZERWCA
18.00+ Ewa Kibała - greg.
PIĄTEK 3 CZERWCA
15.30 + Ewa Kibała - greg.
18.00 + Józef o dar nieba w rocznicę
śmierci i śp. Janina i Edward.
SOBOTA 4 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
18.00 1. + Franciszek Adamski – 16 r.
śm.
2. + Wiesław i Brygida Mróz – intencja
od rodzin: Longosz i Chebda.
NIEDZIELA 5 CZERWCA
8.00 1. + Ewa Kibała - greg.

2. Dziękczynno – błagalna z okazji 18
urodzin Adrianny i 12 urodzin Miłosza
o światło Ducha Św. i Boże błog. oraz
opiekę Matki Bożej.
9.30 + Marian Goska – 1 r. śm. –
intencja od żony i dzieci.
11.00 1. Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Grzegorza o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej.
2. + Marianna i Teoﬁl Sadowscy
i Mieczysław Sadowski.
12.30 1. + Bogumiła Pietrzak z okazji
Dnia Matki – intencja od córek i zięciów.
2. + Tadeusz Bartkowski oraz zmarli
bracia: Jerzy i Stefan.
18.00 1. + Władysław Faliszewski – 3 r.
śm. oraz Dariusz Faliszewski – 17 r. śm.
i zmarli z rodziny.
2. + Córki: Monikę Pomerańską i
Barbarę Tarnecką oraz zmarłych
z rodziny.
PONIEDZIAŁEK 6 CZERWCA
18.00 + Ewa Kibała - greg.
WTOREK 7 CZERWCA
18.00 + Ewa Kibała - greg.
ŚRODA 8 CZERWCA
18.00 + Ewa Kibała - greg.
CZWARTEK 9 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Zygmunt Woźniak - 30 dzień po
śmierci.
PIĄTEK 10 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + . Michał Jakubczyk – 15 r. śm.
i Zdziasław Jakubczyk 28 r. śmierci.
SOBOTA 11 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
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18.00 + Wiesław i Brygida Mróz – int. od
rodzin: Paździor i Lendzion.
NIEDZIELA 12 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
9.30 + Marianna i Mieczysław
Czarneccy.
11.00 1. + Paweł Kruk.
2. + Jan Górzyński - 25 r. śm. i zmarli
z rodzin: Górzyńskich i Jabłońskich.
12.30 1. + Zoﬁa Jasińska – 19 r. śm. , Jan
Jasiński, Barbara, Jan Kowalscy i zmarli
dziadkowie.
2. + Rodzice: Ogrodowscy i Bartkowscy,
oraz zmarli bracia: Jerzy i Stefan, oraz
mąż Tadeusz.
18.00 1. + Władysław i Bronisława – 20
r. śm. – z okazji Dnia Matki i imienin taty
i śp. Zuzanna.
2. + Rodzice: Jan i Maria Mróz, oraz
Anna i Józef Kwiatkowscy, Brygida
i Wiesław Mróz.
PONIEDZIAŁEK 13 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Halina Wiśniewska w r. śm. i rodzice
Stanisława i Jan Rucińscy, oraz synowie
Andrzej i Stefan.
WTOREK 14 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Jan Kaminka – 30 dzień po śm.
ŚRODA 15 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Bronisław Przybyłowski – 1 r. śm.
i Maria Przybyłowska 6 miesięcy po śm.
CZWARTEK 16 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
8.00
10.00 1. Za paraﬁan.
2. O Boże błog. , opiekę Matki Bożej
i dar wytrwałości w służbie dla naszych
ministrantów i lektorów.
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PIĄTEK 17 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Zmarłe mamy: Zoﬁa i Eleonora.
SOBOTA 18 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
18.00 1. + Jan Pietrzak – 28 r. śm.
i Janina Pietrzak, oraz Jan i Leokadia
Galiccy.
2. Śp. Marianna i Zenon Kochanowscy
i zmarli z rodziny.
NIEDZIELA 19 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
9.30 + Jan Galicki, Leokadia, Barbara
Galiccy i zmarli z rodziny.
11.00 1. Śp. Wielisława Opalińska 2 r. śm.
i śp. Leszek Opaliński – int. od syna i
synowej.
2. Za zmarłych pochowanych przez
Zakład Pogrzebowy „Kalia”.
12.30 1. + Alina i Krzysztof Góral z okazji
imienin.
2. + Rodzice i brat Feliks, Teresa i Marek
Budziccy, śp. dziadków: Budzickich
i Piekarskich i wszyskich zmarłych
z rodzin.
18.00 1. Za zmarłych w czyśćcu
cierpiących.
2. + Rodzice Józef i Mieczysława
Nowakowscy w r. śm., oraz męża Piotra
Góreckiego.
PONIEDZIAŁEK 20 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Janusz Kwiatkowski - 30 dzień po
śmierci .
WTOREK 21 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. -Marian Gral 30 dzień po śmierci.
ŚRODA 22 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Hubert Neumann 30 dzień po
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śmierci.
CZWARTEK 23 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Helena o dar nieba.
PIĄTEK 24 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Jan Chyliński – z okazji Dnia Ojca
i imienin.
SOBOTA 25 CZERWCA
8.00 + Ewa Kibała - greg.
18.00 1. + Stanisława Prątnicka – od
Zakładu Pogrzebowego „Eden”
2. + Rodzice: Jan i Wanda
Domachowscy.
NIEDZIELA 26 CZERWCA
8.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. . Dziękczynno – błagalna z okazji 60
urodzin Elżbiety i Jolanty o zdrowie
Boże błogosławieństwo, oraz opiekę
Matki Bożej.
9.30 + Jan Jastrzębski z okazji 80 r.
urodzin i imienin – int. od żony.
11.00 1. + Ryszard Grodecki 16 r. śm.
oraz śp. Anna i Sylwia.
2. Z okazji 4 rocznicy urodzin Emanueli
- o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo.
12.30 1. Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Jana z prośbą Boże błog., oraz
opiekę Matki Bożej.
2. + Jan Konewka – intencja
imieninowa i o Boże błogosławieństwo
dla mamy Danuty.
18.00 1. + Alojzego i zmarłych z
rodziny Janta – Lipińskich.
2. + Jadwiga i Jan Majchrzak- od syna
Wiesława.
PONIEDZIAŁEK 27 CZERWCA
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18.00 + Ewa Kibała - greg.
WTOREK 28 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. Dziękczynno – błagalna z okazji
imienin Piotr Fiołna z prośbą o zdrowie
Boże błogosławi, i opiekę Matki Bożej.
ŚRODA 29 CZERWCA
18.00 1. + Paweł Kruk w dniu imienin.
2. + Ewa Kibała - greg.
CZWARTEK 30 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała - greg.
2. + Piotr Górecki w dniu imienin i śp.
Władysława Stępkowska – 28 r. śm.
PIĄTEK 1 LIPCA
16.00 Za paraﬁan.
18.00 + Za dziadków z obojga stron
i Stanisława.
SOBOTA 2 LIPCA
8.00 O błog. dla rodziny i przyjaciół.
18.00 + Mieczysław Jankowski – 31- r.
śmierci i Władysławę Jankowską.
NIEDZIELA 3 LIPCA
8.00 + Katarzyna i Klemens
Subkowscy i Kazimiera i Józef
Robakiewicz.
9.30 + Andrzej Pokorski i dziadków
z obojga stron.
11.00 Dziękczynno – błagalna za cud
uzdrowienia Marysi z prośbą o Bożą
opiekę i wszelkie łaski.
12.30 1. + Stanisław Konecki – 6 r.
śmierci.
2. + Alina Janta – Lipińska -30 dzień po
śmierci.
18.00 Dziękczynno za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i
wszelkie potrzebne łaski dla Marty.
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MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE NASZEJ PARAFII
KISIELICE - Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30, 18.00
- święto w dzień powszedni - godz. 10.30 i 18.00
- dzień powszedni od pon. do pt. - godz. 18.00
- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego
- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)
- przed Mszą Św. i w czasie Mszy Św.
*******************************************************************

Pierwsze piątki miesiąca: - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00
Sakrament pojednania - od 15.30
************************************************************

Pierwsze soboty miesiąca - w każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po mszy św. o godz. 8.00.
***************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.
**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA
WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00
Wezwanie
do
chorego, zgłoszanie pogrzebu możliwe poza określonymi
godzinami, z wyjątkiem niedziel i uroczystości oraz nieprzewidzianych sytuacji.
W razie nieobecności kapłanów można dzwonić pod numer: 552756019
Do kancelarii parafialnej można przyjść również na rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego dawcę miłuje Bóg...”. ( 2 Kor 9, 7b ) Za posługi w kancelarii
i czynności religijne w naszej paraﬁi nie ma cennika. Oﬁary są zgodne
z sumieniem i oﬁarnością oﬁarodawcy.

Numer konta bankowego:
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010
Pismo
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Z ŻYCIA PARAFII
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DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH ŻYCZENIA DLA MAMY

