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Składamy serdeczne Bóg zapłać Ofiaro-
dawcom  - ostatnia taca i wpłaty banko-
we to łącznie 16.296,05 zł. 
Przed nami wymiana posadzki w całym 
kościele, a następnie nowe ławki i konfe-
sjonały. Z Bożą - na pewno damy rade. 
Nr konta:   

27 9096 0004 2001 0000 1889 0002 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA 4, 35-41 

  Do wieczności odeszli: Małgorzata Kamińska  
 Bronisław Śmitała, Andrzej Bednarz 

Wieczne odpoczywanie racz Jej Im Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

(2 Kor 5, 14-17)  za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz 
dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 

 Czemu tak bojaźliwi jesteście?     Jakże brak wam wiary! - Syn Boży zarzuca swoim wier-
nym uczniom lęk i bojaźń. Ale czy nie jest przypadkiem zbyt ostry? Przecież jest burza, łódź 
praktycznie się zatapia i za chwilę wszyscy mogą utonąć. Tak po ludzku patrząc, sytuacja jest 
naprawdę niebezpieczna. Po ludzku tak, ale Nauczyciel nie chce, żebyśmy patrzyli na życie po 
ludzku, tylko po Bożemu. Więc zarzuca swoim uczniom i nam lęk. Lęk o swoje życie doczesne, 
o rzeczy materialne, o społeczną akceptację… Pan Jezus uświadamia nam, że każdy strach stoi na 
przeszkodzie ufności, a tylko z ufnością można iść przez życie po Bożemu. Gdy Bóg jest na 
pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne samoczynnie jest na swoim miejscu.      
   Każda trudność jest okazją, by ćwiczyć ufność w Bogu i na nowo uznać Boży Plan na nasze 
życie. Poddać się, znaczy zaufać. Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź wola Twoja”, co jest rów-
noznaczne z powiedzeniem: „Ty się tym zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiążę 
najtrudniejsze sytuacje – powiedział Pan Jezus do ks. Dolindo. Uczy nas też tego Św. Faustyna. 
   Wiara jest jak oręż przed złem i przeciwnościami życia. Możemy z wiarą powiedzieć złu słowa 
Pana z Księgi Hioba: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych, i zyskać spokój du-
cha, który w trudnych sytuacjach jest najważniejszy. Czyż Św. Faustyna i ks. Dolindo mogli się 
mylić?       Sebastian Niemkiewicz 

 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

SIOSTRY Z BRONISZE-
WIC. CZUŁY KOŚCIÓŁ 
ODWAŻNYCH KOBIET – 
S. Eliza Myk, S. Tymoteusza 
Gil, Łukasz Wojtusik, Piotr 
Żyłka 
Boskie kobiety. Dlaczego ich 
głos ciągle jest głosem wołają-
cych na pustyni? Co trzeba 
zmienić by dotarło do nas, że 
one znają odpowiedzi? Siostry 
Tymka i Eliza odsłaniają praw-

dziwy obraz kobiet w habitach – z głową na karku, 
czułymi sercami i rękami gotowymi do działania. 
Otwarcie mówią o swoich kryzysach, odważnie wy-
powiadają się na aktualne tematy. Nie słowem, ale 
czynem walczą o Kościół kobiet - Kościół, który 
nikogo nie wyklucza. 
ŚLEDZTWO W SPRA-
WIE CUDÓW W KO-
ŚCIELE KATOLICKIM – 
Patrick Sbalchiero 
Stygmaty, nienaruszone roz-
kładem ciała, objawienia, 
bilokacje, uzdrowienia… 
Czego są znakiem? Jakie są 
kryteria ich rozeznawania? W 
jaki sposób Kościół weryfi-
kuje i uznaje cuda? Ekspert 
od nadzwyczajnych zjawisk 
religijnych prowadzi i szcze-
gółowo dokumentuje swoje 
dochodzenie w sprawie cudów dziejących się przez 
dwa tysiące lat chrześcijaństwa. 
CUDACZEK ZMYŚLACZEK I WESOŁE 
ZWIERZAKI – Beata Kołodziej 
20 wierszowanych przygód zwierzaków, w których 

odnajdzie się każde 
dziecko. Trudne emocje 
Króliczka Złośniczka, 
kłopoty z wymową 
Kotka Mrukotka, nauka 
stawiania granic przez 
Mysię Tulisię czy pro-
blemy z alergią Psiaczka 
Kichaczka to tylko nie-
które historie, jakie znaj-
dziecie w tej przepięk-
nej, zabawnej i mądrej 
książeczce. 

 



 

„POLSKA ALBO BĘDZIE TRZEŹWA, ALBO NIE BĘDZIE 
JEJ WCALE” Zespół Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależ-
nionych zaprasza na 40. Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostol-

stwa Trzeźwości na Jasną Górę, która odbędzie się w 
dniach 19-20 czerwca 2021 r.  

Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich, 
którzy w du-
chu odpowie-
dzialności za 
Kościół i Oj-
czyznę naszą 
zadeklarowali 
chęć przynależności do 
Honorowej Straży Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa. Najbliższe spotkanie 
5 lipca o godz. 17.00 
 

Dziś u nas na każdej Mszy 
św. Jak i na Pikniku słowo 
świadectwa wygłoszą sio-
stry Józefinki. Ufamy, że 
św. Patron – opiekun rodzin 
wstawi się za nami wszyst-
kimi. 
 

Szukamy dwóch osób chęt-
nych do dołączenia do Ró-
ży Żywego różańca, która 
za patrona ma św. Jana 
Pawła II. Kontakt z Księ-
dzem Proboszczem lub z 
księgarnią. 

Zagadka – Gdzie, w jakim kościele jest ta 
brama? Nagroda czeka w księgarni .   

ZAPRASZA CODZIENNIE DO 20.30 


