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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	

Księga Rodzaju (Rdz 3, 9-15)

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie jesteś?" On odpowiedział: 

"Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się". Rzekł Bóg: "Któż ci 

powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?" Mężczyzna 

odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem". Wtedy Pan 

Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?" Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam". 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego 

istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo 

jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

Psalm	(Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8)

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho

na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci służono z bojaźnią.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego ob�ite odkupienie.

On odkupi Izraela

https://diecezja.pl/aktualnosci/uroczystosc-najswietszego-serca-pana-jezusa-swiatowy-dzien-modlitwy-

o-uswiecenie-kaplanow/

1.	Drogim	Para�ianom	serdecznie	dziękujemy	za	przygotowanie	i	udział	w	procesji	Bożego	Ciała. 

Siostrom Sera�itkom, pocztom sztandarowym, grupom duszpasterskim, Bractwu S�w. Pawła, Liturgicznej 

Służbie Ołtarza, szafarzom, Semper Fidelis , panom organistom i kościelnym, dzieciom sypiącym kwiaty 

i dzieciom pierwszokomunijnym, wszystkim, którzy przygotowali ołtarze i w jakikolwiek sposób 

pomogli w przygotowaniu tej uroczystości. Wasze zaangażowanie jest wymownym i bardzo dzisiaj 

potrzebnym wyrazem wyznawanej wiary w żywą obecność Jezusa pośród nas.

2.	Nabożeństwo	czerwcowe – ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o 18:00. Do piątku 

włącznie nabożeństwo będzie połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła. W na zakończenie 

procesji pobłogosławimy wianki z ziół i kwiatów.

3. W czwartek Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8:00

4. W piątek Uroczystość	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa. Jest to też ustanowiony z inicjatywy św. Jana 

Pawła II S�wiatowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas 

zachowanie wstrzemięźliwości	od	pokarmów	mięsnych.

5.	Prasę	katolicką	i	Biuletyn	Para�ialny można nabyć po Mszy św. w sali św. Wojciecha lub w zakrystii. 

Kolejny numer Biuletynu ukaże się po wakacjach.	

6.	Zmarli	nasi	Para�ianie: + Bolesław Zakrzewski (76), Irena Murat (84), Janina Rozenbangier (87), 

Janina Lewkowicz-Kalandyk (91), Eleonora Meller (92), Janina Wolniak (90), Edward Piwko (80), 

Grażyna Stupak (79), Andrzej Woźniak (47), Krystyna Bartnicka (91). Wieczny	odpoczynek…

Pozdrowienie	Pana	Jezusa

Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i niewyczerpane źródło 

szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa. Ty jesteś moją ucieczką, moim ukojeniem, 

moim wszystkim.

Serce pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem, który trawi Twoje Serce. Wlej wszystkie swe laski 

do mego serca, które z Ciebie, jako ze źródła wypływają. Spraw, niech dusza moja będzie zawsze złączona 

z Twoją, a moja wola zawsze podporządkowana Twojej. Tego jednego tylko pragnę, aby Twoja święta 

wola była jedynym moim drogowskazem i jedynym celem wszystkich moich myśli, wszystkich moich 

pragnień, wszystkich moich czynów. Tego wyczekuję ufnie od Ciebie. Amen.

Akt	poświęcenia	się	św.	Józefowi

Intencja	różańcowa	na	czerwcu:
za kapłanów Archidiecezji Gdańskiej

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

ze wszystkich jego grzechów.

II	czytanie	

List św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 4, 13 – 5, 1)

Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: "Uwierzyłem, dlatego przemówiłem", 

my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci 

życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, ob�itująca 

we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż 

bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na 

dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla 

nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, 

przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz 

przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz 

wiecznie trwały w niebie.

Aklamacja (J 12, 31b-32)

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 

wszystkich do siebie.

Ewangelia	

Ewangelia wg św. Marka (Mk 3, 20-35)

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. 

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od 

zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych 

duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może 

Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się 

ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan 

powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść 

do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im 

odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi S�więtemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 

winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego 

Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, 

gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest 

moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i 

moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".

rodzin, co nazywane jest intronizacją Serca Jezusowego w rodzinach. Dopiero zwieńczeniem modlitw 

prywatnych było wspólne poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu Narodu i  Rzeczypospolitej. 

Nastąpiło to w uroczystość Chrystusa Króla w 1951 r. Akt poświęcenia poprzedził tydzień modlitw do 

Serca Jezusowego. „Jest w tej okoliczności wymowna symbolika: Matka Najśw. Królowa Różańca 

świętego prowadzi i  przekazuje Narów Synowi swojemu, nieśmiertelnemu Królowi wieków; oddaje 

swoje dzieci jego najmiłościwszemu Sercu” – czytamy w ówczesnym orędziu Episkopatu. Biskupi 

podkreślili w nim również znaczenie samego poświęcenia Narodu Sercu Jezusowemu, tłumacząc: „(…) 

przez to uroczyste poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną wolę, by wszystkie dziedziny życia 

naszego, zarówno prywatne jak publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa”. Aby w akcie 

tym mogło wziąć udział jak najwięcej wiernych, poświęcenie Narodu Sercu Jezusa odbywało się nie w 

jednym miejscu, ale w całej Polsce. W para�iach odprawiono uroczyste nieszpory z procesją i kazaniem. 

25 lat później, w ostatnią niedzielę roku kościelnego w kościołach ponowiono akt oddania Narodu Sercu 

Pana Jezusa.

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie 

święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Na cały 

Kościół święto Serca Pana Jezusa rozszerzył papież Pius IX w roku 1856. Znamienny jest też akt oddania 

całego Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca Jezusowego, jakiego dokonał 31 grudnia 1899 roku 

papież Leon XIII. Nowy rys nadał papież Jan Paweł II. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, która wypada zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała, ustanowił on S�wiatowy Dzień 

Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

 

Przyjmij nas, o Serce Najświętsze

św. Józef Sebastian Pelczar

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,

i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich.

Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,

upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.

Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,

jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi

i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca,

jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego

i najbardziej współczującego Przyjaciela.

Przyjmij nas, o Serce Najświętsze,

w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.

Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości.

Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca

i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy,

pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie

i posiadania Cię w wieczności. Amen.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

Wielki	Post	ma	służyć	tylko	jednemu

św. Maciej - apostoł 



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 7-13.6.2021

Kult Serca Jezusowego rozwinął się w naszym kraju jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty 

Marii Alacoque. Polska miała też szczególne przywileje od papieża. Na cały Kościół święto Serca Pana 

Jezusa rozszerzył papież Pius IX w roku 1856. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, która wypada zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała, Jan Paweł II ustanowił S�wiatowy 

Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa, wraz z Mszą św. i o�icjum brewiarzowym, 

ustanowił w 1765 r. papież Klemens XIII. Był to przywilej tylko dla Polski, dla ówczesnego Królestwa 

Polskiego i jednej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W ten sposób Stolica Apostolska 

odpowiedziała na memoriał biskupów polskich z 1764 r.

Początku samego kultu Serca Jezusowego można upatrywać wcześniej. Prymas Polski kard. 

Stefan Wyszyński podkreślał, że pierwszą Jego czcicielką była bez wątpienia Najświętsza Panna. „Dwa te 

najpiękniejsze Serca – Jezusa i Maryi – biły zawsze zgodnie i najżywiej ze sobą współczuły i w chwilach 

radości, i w godzinach bólu czy męki” –  pisał kard. Wyszyński w 1965 r. Do grona czcicieli Najświętszego 

Serca Jezusowego należeli m.in. św. Bernard, Bonawentura, Katarzyna ze Sieny, Franciszek Salezy. 

Najbardziej znaną pozostaje jednak św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690), wizytka z klasztoru 

w Paray-le-Monial. Obok takich praktyk pobożnych jak pierwsze piątki, Komunia św. wynagradzająca czy 

„godzina święta” (adoracja przez godzinę Najśw. Sakramentu w nocy z czwartku na pierwszy piątek) – 

Pan Jezus zlecił jej podjęcie starań o ustanowienie w Kościele święta Jego Serca, w piątek po oktawie 

Bożego Ciała.

Na ziemiach polskich Serce Boskiego Zbawcy czczone było jeszcze przed objawieniami św. 

Małgorzaty Marii Alacoque. Pierwszy w świecie podręcznik tego nabożeństwa napisał o. Kacper 

Drużbicki. Autor książeczki „Ognisko serc – Serce Jezusa” zmarł 13 lat przed objawieniami w Paray. 

O ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali w Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi. Dekret 

z 1765 r. był właśnie odpowiedzią na sławny memoriał polskich biskupów, który podaje historyczny 

przegląd kultu i uzasadnia wymowę tego nabożeństwa. Prymas Polski abp Ledóchowski poświęcił 

Najświętszemu Sercu metropolię gnieźnieńską. Nabożeństwem do Serca Jezusowego odznaczali się 

biskupi Bilczewski i Pelczar, autor dzieł o Najświętszym Sercu i założyciel zgromadzenia sióstr sercanek. 

Kolejny prymas, kard. Dalbor, w imieniu Episkopatu powierzył Polskę Sercu Zbawiciela i Jego 

Najświętszej Matce. W 1921 r. jako wotum wdzięczności Sercu Bożemu za odzyskanie niepodległości 

przez Naród Polski konsekrowano bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W Poznaniu 

wzniesiono też pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” (został on zburzony w 1940 r.). W 1948 r. 

biskupi zachęcali wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a trzy lata 

później Episkopat Polski ogłosił rok poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

„Sam Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie swe Serce spragnione miłości, żądał tego 

poświęcenia, które ona nazywała prywatnym albo małym w odróżnieniu od publicznego poświęcenia się 

całych społeczeństw” –  przypomnieli biskupi. Praktyka prywatnego poświęcenia się Sercu Pana Jezusa 

została zapomniana i dopiero po 200 latach, po objawieniach w  Paray-le-Monial, przypomniał je papież 

Pius XI. O osobistym poświęceniu mowa w encyklice „Miserentissimus Redemptor” z roku 1928.

Polscy biskupi zachęcali do osobistego poświęcenia Sercu Jezusowemu, ale i oddania całych 

Jednym z istotnych elementów relacji człowieka z Bogiem jest obietnica. Pan od początku 

objawiania ludziom siebie składa im obietnicę i zaprasza do współpracy w jej zrealizowaniu. Pierwsza 

dotyczyła zadania tworzenia wspólnoty i panowania w świecie, kolejne dotyczyły już odkupienia ludzi 

z grzechu.

Pierwsze czytanie przypomina prawdę o upadku człowieka, o wyborze nie-Boga i nie-dobra. 

Za podszeptem szatana Adam i Ewa odłączyli się od źródła miłości i przestali ufać swojemu Stwórcy. 

W konsekwencji sięgnęli po mniejszą miłość – miłość do siebie samych. Zrezygnowanie z najwyższej 

miłości Bożej zawsze jest celowaniem w poziom niższy, a więc brakiem pełni szczęścia i rozwoju.

Bóg nie przestaje być sobą i nadal okazuje miłość swoim dzieciom, lecz od tej pory będą oni 

odczuwali ją w inny sposób, będzie nastawiona na ich nawrócenie, co okaże się dużo bardziej trudne w jej 

przyjmowaniu.

Psalm zabiera nas w głębię duszy grzesznika, który woła do Boga o pomoc, chce kochać, ale nie 

umie, wie o swojej grzeszności, co pozwala mu jedynie mieć nadzieję na miłosierdzie Boże. Ten utwór to 

dobra podstawa do ujrzenia całej prawdy o sobie – grzesznik, ale z nadzieją na miłosierdzie.

Do ogromnej nadziei odwołuje się także drugie czytanie. S�w. Paweł pisze do Koryntian o dobru 

najwyższym, którym jest życie wieczne. Adresuje te słowa w obliczu prześladowań. Wierni mogą 

podupadać, wycofywać się, uznawać własne życie za bardziej cenne, co w konsekwencji gasi wiarę 

i sprowadza wszystko do doczesności. Apostoł daje Chrystusa za przykład i odwołuje się do chrzcielnej 

komunii z Nim: Pan wycierpiał i swoją śmiercią zwyciężył, a zatem wierni w Chrystusie są zdolni przejść 

tę samą drogę. Rzeczy ostateczne są zawsze najwyższą wartością dla wierzących chrześcijan. Można 

stracić ten świat z jego dobrami, ale nie stać nas na utratę wieczności.

Fragment dzisiejszej Ewangelii napisany jest w klamrze dwóch rodzin, jakby dwóch biegunów. 

Na początku widzimy krewnych Jezusa, reagujących na Jego aktywność. Pewnego rodzaju popularność 

ich Krewniaka stanowi dla nich problem, być może powoduje jakieś utrudnienia w codziennym życiu. 

Stąd próbują ograniczyć Jezusowe działanie, nawet posądzając Go o szaleństwo. Jezus stanowczo się 

broni i przeprowadza dowodzenie o różnicy pomiędzy działaniem złego ducha a Ducha Bożego. 

Natomiast z drugiej strony klamry mamy rodzinę, którą pokazuje Chrystus – Jego matką i braćmi są ludzie 

słuchający słowa Bożego i wypełniający je.

Ewangelia koresponduje z pierwszym czytaniem. Tam pierwszy człowiek okazał 

nieposłuszeństwo, a tu Syn Boży w każdym swoim działaniu jest całkowicie poddany swojemu Ojcu.

My istniejemy pomiędzy tymi dwiema postawami. Kluczem naszego zbawienia jest odpowiedź 

na pytanie: Czyją mocą działa Jezus i wszystko co jest Jego? Albo nieco zmienione: Czy wierzę, że Jezus jest 

obietnicą mojego zbawienia?

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	7.6.2021

6:30  + Kazimierz Laskowski

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie

Matka	Czecka	podkreślała	znaczenie	codziennej	modlitwy	

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Słowo na niedzielę



4. 5.

7:00  ++ Sławomir Tomkiel w 1. rocznicę śmierci, Krzysztof Tomkiel w 18. rocznicę śmierci

7:00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Wiesława, Waldemara, Tomasza, Stanisława

7:00  + Stefan Kaup w miesiąc po pogrzebie

7:30  ++ Stanisława (ona), Józef i zmarli z rodziny

7:30  + Jan Majdan (7) 

18:30  + Norbert Liedtke (7) 18:30 ++ Rodzice: Lucyna i Józef oraz dziadkowie z obojga stron, Ludwika 

(ona) i Bronisław

 

WTOREK	8.6.2021	ŚWIĘTEJ	JADWIGI	KRÓLOWEJ

6:30  + Eryka i Franciszek

7:00  ++ Helena i Franciszek Wądołowski

7:00  + Teresa Podjacka

7: 00  + Danuta Zaniewska w miesiąc po pogrzebie

7:30  ++ Syn Artur, mąż Kazimierz i brat Józef

7:30  + Jan Majdan (8) 

18:30  ++ Jan Kledzik w 9. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
18:30  + Norbert Liedtke (8) 

ŚRODA	9.6.2021

6:30  ++ Jan Mocarski i jego rodzice

7:00  + Kazimiera Dąbrowska w 1. rocznicę śmierci

7:00  + Ja Majdan (9) 

7:30  ++ Rodzice i rodzeństwo z obojga stron

7:30  Za Izabelę Laskowską o uleczenie duszy i ciała i Boże błogosławieństwo 

18:30  + Norbert Liedtke (9)

18:30  ++ Florian i rodzice z obojga stron

CZWARTEK	10.6.2021

6:30  ++ Władysław Dyl w 7. rocznice śmierci, rodzice: Władysława (ona) i Józef, teściowie: Aniela 

i Jan

6:30  ++ Franciszka (ona) i zmarli z rodziny Jankowskich 

7:00  ++ Teodozja i Franciszek, rodzice z obojga stron

7:00  + Jan Majdan (10 )

7:00  + Franciszek Stangel w miesiąc po pogrzebie

7:30  + Małgorzata Janczak

7:30  + Norbert Liedtke (10)

18:30  O światło Ducha S�więtego dla uczestników Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu S�wieckich 

przy wyborze nowej rady wspólnoty

18:30  ++ Bernard i Izabela Nowak oraz Stanisław Mehring

PIĄTEK	11.6.2021	UROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	SERCA	JEZUSOWEGO

6:30  ++ Z� ona Marianna oraz synowie: Marek i Andrzej

6:30  ++ Aleksander i jego rodzice: Marianna i Władysław

7:00  + Jan Majdan (11)

7:00  ++ Syn Leszek, mąż Ryszard, o miłosierdzie Boże dla nich

7:30  + Norbert Liedtke

7:30  Dziękczynno – przebłagalna, o opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa dla dzieci, wnuków 

i całej rodziny 

18:30  ++ Władysław Kosztołowicz i zmarli z rodziny z obojga stron

18:30  ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny

SOBOTA	12.6.2021	NIEPOKALANEGO	SERCA	NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY

6:30  ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny

6:30  ++ Weronika i Jan Kromer

7:00  + Jan Majdan (12)

7:00  Podziękowanie za odegrane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

Bożej dla Karola

7:30  ++ Łucja Bębenek, Gerard Bębenek i dziadkowie z obojga stron

7:30  + Norbert Liedtke (12)

7:30  + Krystyna Piotrowska w miesiąc po pogrzebie

18:30  ++ Krzysztof Sierpiński, Mieczysław Potrykus

11	NIEDZIELA	ZWYKŁA	13.6.2021	DZIEŃ	FATIMSKI

GO� RNY KOS�CIO� Ł

6:30  ++ Bolesław Wilk w 14. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron

8:00  + Za duszę śp. Genowefy w 6. rocznicę smierci oraz zmarłych z rodziny Paprockich i Miśków

9:30  + Józef Ceplin w 2. rocznicę śmierci

11:00  Za para�ian

12:30 + Norbert Liedtke (13)

12:30  + Brygida Rompczyk

16:00  ++ Jadwiga Twarda w 13.rocznicę śmierci, Franciszek Twardy i Wiktoria Michalak
19:00  + Jan Madan (13) 

DOLNY KOS�CIO� Ł

8:00  ++ Gertruda i Paweł Wencel i dziadkowie z obojga stron

9:30  ++ Stanisław Kruszewski w 5. rocznicę śmierci, babcie i dziadkowie z obojga stron

11:00  ++ W 2. rocznicę śmierci o życie wieczne dla Tadeusza, rodziców i rodzeństwa z obojga stron

12:30  + Jerzy Lav

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021

Tajemnica	Zesłania	Ducha	Świętego

1	maja	liturgiczne	wspomnienie	św.	Józefa	Robotnika	

Intencje Mszalne 17-23.5.2021
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