
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać dwóm ekipom sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim 

tygodniu, jak również za wykoszenie trawy i Paniom przywracającym 
piękno przy ogrodzeniu kościoła oraz ofiarodawcy obrusa i materiałów 
dekoracyjnych. Na ten tydzień do sprzątania kościoła prosimy rodziny: 
Jadwigi i Józefa Kuźniar, Marii i Józefa Kisała, Ludmiły i Waldemara 
Koniecznych. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. 

2. Szczególne podziękowania w imieniu całej parafii składamy parafianom 
z ul. Pańskiej za tak piękne przygotowanie czterech ołtarzy Jezusowi 
Eucharystycznemu. Zdjęcia z Uroczystości Bożego Ciała, dostępne są na 
stronie parafialnej. 

3. Msze św. w tygodniu o godz. 1800. Trwa Oktawa Bożego Ciała. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730, 
procesja eucharystyczna i Msza św. 

4. Trwajmy nadal we wdzięczności Jezusowi w tych dniach Oktawy, że jest 
pośród nas. Zapraszam na Msze św. i procesje eucharystyczne. W czwartek 
zakończenie Oktawy Bożego Ciała, poświęcenie wianków 
i błogosławieństwo dzieci; w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa; w sobotę wspomnienie Niepokalanego serca NMP.  

5. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć: 
Bogumił Pusz (nasz parafianin) i Małgorzata Pazyniak z Laszek, zap. II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Spotyka się dwóch kolegów po pracy, którzy chwalą się wyczynami swoich synów: 
– Wiesz, jak mój mały potrafi już kląć? – A ile ma lat? – pyta kolega. 

– No, już cztery! – A modlić się umie? – pyta dociekliwie kolega. 
– Coś ty – takie małe dziecko? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, 
bo byli znękani i porzuceni, jak owce 
nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo». Wtedy przywołał do siebie 
dwunastu swoich uczniów i udzielił 
im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie 
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu Apostołów: pierwszy 
– Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, 
i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, 
i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan 
i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, 
które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest Królestwo 
Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 
 
Wszyscy jesteśmy uczniami–misjonarzami. We wszystkich ochrzczonych, 
od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca 
do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu namaszczeniu, które 
czyni go nieomylnym «in credendo». Oznacza to, że kiedy wierzy, nie błądzi, 
nawet jeśli nie znajduje słów do wyrażenia swojej wiary. Duch prowadzi go 
w prawdzie i pociąga do zbawienia. Częścią tajemnicy Jego miłości do ludzi jest 
to, że Bóg obdarza ogół wiernych: zmysłem wiary – sensus fidei – który pomaga 
im w rozeznawaniu tego, co rzeczywiście pochodzi od Boga. Obecność Ducha 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 5(62)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 15.VI – 21.VI 2020 

poniedziałek + Piotr Wojnar, od koleżanek i kolegów z klasy 

wtorek O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Frania, w rocznicę urodzin 

środa + Leonia, + Ludwik i zmarli z rodziny 

czwartek O łaskę nawrócenia 

piątek + Piotr Wojnar, od Izabeli i Zbigniewa Kożuszków 

sobota + Stefania, + Paweł i zmarli z rodziny Żyga 

niedziela + Tekla, + Antoni Kluz, + Piotr Wojnar 
 


