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XI Niedziela Zwykła  Rozważanie 

Pamiętaj, że gdy Mnie o coś prosisz lub gdy zwra-
casz się do Mnie o pomoc w trudnej sytuacji,  
tak naprawdę coś Mi ofiarujesz. 

Może myślisz tylko o tym, czego potrzebujesz,  
a nie o tym, co możesz Mi ofiarować, ale to nie ma 
znaczenia. Moja miłość do ciebie sprawdza, że po-
maganie tobie daje mi radość. Tak, za każdym  
razem, gdy do Mnie przychodzisz, w jakiejkolwiek 
sprawie, otrzymuję coś do ciebie.   

Ty także zaczniesz odczuwać coraz więcej radości 
z niesienia pomocy innym. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy… (Mt 11, 28) 

Myśl zaczerpnięta z Johna Woolleya, „Jestem z tobą, Słowa Jezusa  
dla młodych duchem, pragnących odczuć Jego bliskość i moc”. 

Z Ewangelii wg Świętego Mateusza – Mt 9, 36 
38; 10, 1-8)  

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli 
znękani i porzuceni, jak owce niemające 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 wszel-
kie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: 
pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego An-
drzej, 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: Bli-
skie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie 
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzy-
maliście, darmo dawajcie». 

Oto słowo Pańskie.  
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Intencje mszalne 
Poniedziałek 15.06. 
§ godz. 6.30 - O utrzymanie remisji w chorobie i zdrowie dla Krystyny, 
§ godz. 6.30 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 6.30 - śp. Henryk Mroczkowski z intencji Uli i Mariusza 

Muszyńskich, 
§ godz. 7.15 - W intencji Panu Bogu wiadomej, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - śp. Bożena Sikora z intencji brata Wojciecha z rodziną, 
§ godz. 18.00 - O błogosławieństwo Boże dla pewnej rodziny, 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska (29/30), 
§ godz. 18.00 - śp. Elżbieta Węglarczyk w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 18.00 - śp. Jan Urbaniak, Dorota Frankowska, Halina Jachtoma, 

Mariola Żylińska, Józef Chmielnik, Władysława Superczyńska, 
Teresa Sowińska, Maria Skóra, Genowefa Teisner, Stanisława 
Murdzia, Grażyna Zawilska o życie wieczne z intencji pracowników 
Sądu Rejonowego w Trzciance, 

§ godz. 18.00 - śp. Jan Wesołowski z intencji kuzynki Renaty z rodziną.  
Wtorek 16.06. 
§ godz. 6.30 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 6.30 - o życie wieczne dla Weroniki od siostry Urszuli  

z rodziną, 
§ godz. 7.15 - o Boże prowadzenie i rozeznanie woli Bożej oraz o Boże 

błogosławieństwo dla rodziny Aleksandry i Jakuba, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - śp. Anna Górska w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 18.00 - W intencji Panu Bogu wiadomej, 
§ godz. 18.00 - śp. Andrzej Bogrycewicz, 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska (30/30), 
§ godz. 18.00 - śp. Antonina, Aleksander, Jadwiga i Ignacy, zmarłych 

rodziców, 
§ godz. 18.00 - śp. Adolf Pawlak z intencji córki Elżbiety z mężem  

i rodziną, 
Środa 17.06.  
§ godz. 6.30 - śp. Stefania w 11 rocznicę śmierci, 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 6.30 - śp. Bożena Sikora z intencji siostry Janiny Baszczyk  

z rodziną, 
§ godz. 7.15 - śp. Kazimierz Chmura, 
§ godz. 7.15 - śp. Stanisław Wolski w kolejną rocznicę śmierci, zmarłe 

rodzeństwo i rodzice, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - śp. Stanisław Samek, 
§ godz. 18.00 - św. Zygmuncie prosimy wypraszaj u Boga łaski 

potrzebne naszej Ojczyźnie i naszemu miastu, 
§ godz. 18.00 - do Miłosierdzia Bożego o powołania kapłańskie, 

zakonne i misyjne z intencji Danieli, 
§ godz. 18.00 - śp. Jan w 6 rocznicę śmierci, Joanna i Władysław 

Kowalczyk, Marianna i Adam Jarosz, 
§ godz. 18.00 - śp. Henryk Mroczkowski w 30 dzień po śmierci. 
§ godz. 18.00 - śp. Edmund i Franciszka Cybulscy i ich zmarłe dzieci, 

wnuki, prawnuki. 
Czwartek 18.06. 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 6.30 - śp. Bożena Sikora w 30 dzień po śmierci,  
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Samek, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz,  
§ godz. 7.15 - śp. Stanisław Kasprzak w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 18.00 - śp. Ignacy i Antonina Rutkowscy i ich zmarłe dzieci  

i wnuki, 
§ godz. 18.00 - śp. Elżbieta Słowińska, 
§ godz. 18.00 - śp. Janina, Edward Kurek,  
§ godz. 18.00 - śp. Zbigniew Purgal w 30 dzień po śmierci, 

§ Nowa Wieś - Dziękczynna za łaski w rodzinie, 
Piątek 19.06. 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 6.30 - śp. Bożena Sikora z intencji Krystyny z rodziną, 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Samek, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowcz, 
§ godz. 7.15 - śp. Zygmunt Stopiński w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 18.00 - Za chrześcijan zaniedbujących niedzielną Eucharystię  

i Sakramenty święte, aby otrzymali łaskę rozeznania swojego stanu 
duchowego z intencji ARS,  

§ godz. 18.00 - śp. Tadeusz Kawik, 
§ godz. 18. 00 - śp. Mariusz Iciek w 1 rocznicę śmierci z intencji mamy 

z rodziną, 
§ godz. 18.00 - śp. Krzysztof Henszke w 9 rocznicę śmierci  

i za zmarłych z rodziny, 
§ godz. 18.00 - śp. Przemysław Biegowski w 28 rocznicę śmierci. 
Sobota 20.06. 
§ godz. 6.30 - śp. Helena, Józef, Jerzy Broniewski, 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Samek, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - śp. Janina Prus - imieninowa - o życie wieczne w niebie 

z intencji Iwony, Macieja i Adama, 
§ godz. 18.00 - śp. Zdzisława Kaletkę w 10 rocznicę śmierci oraz 

zmarłych rodziców i braci, 
§ godz. 18.00 - śp. Jan Jarosz, 
§ godz. 18.00 - śp. Władysława, Wacław, Krzysztof Henszke, Halina 

Konwent, 
§ Nowa Wieś, godz. 16.00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo  

dla Haliny i Zbigniewa w 50 rocznicę ślubu, 
Niedziela 21.06.  
§ godz. 6.30 - śp. Jerzy Witkowski w 10 rocznicę śmierci, zmarli 

rodzice, Jerzy, Herta, Gertruda, Dina, Tomasz, 
§ godz. 8.00 - śp. Zbigniew Wełnic w 4 rocznicę śmierci, 
§ godz. 9.30 - W intencji Bogny, 
§ godz. 11.00 - śp. Julian Jaroszewicz, 
§ godz. 12.30 - za parafian 
§ godz. 12.30 - dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

MBS dla ks. Wacława Turonia MS z okazji 25 rocz. święceń 
kapłańskich, 

§ godz. 12.30 - śp. Henryk Skakoń w 28 rocznicę śmierci, za zmarłych 
z rodziny, Zenon Dymek, 

§ godz. 16.00 - śp. Ireneusz w 2 rocznicę śmierci, Wacław  
w 33 rocznicę śmierci i rodzice z obu stron, 

§ godz. 18.00 - śp. Eugenia, Kazimierz, Jan, Kazimierz Kłundukowscy, 
zmarłych z rodziny Szczodrych, Rutkowskich, 

§ godz. 9.00 - Nowa Wieś: śp. Stanisław w 10 rocznicę śmierci oraz  
za śp. Rodziców. 

 

KANCELARIA PARAFIALNA (67 216 20 44 
• czynna: wt.–pt. 10:00–11:00 i 16:00–17:30 (w okresie wakacji tylko w godz. 16:00–17:30) 
• nieczynna: w poniedziałki, w soboty, w pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz w święta. 

W przypadku wezwań do chorych i spraw dot. pogrzebu – codziennie o każdej porze.  



 

Ogłoszenia parafialne 
1.  Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 
8.00 zapraszamy do domu parafial-
nego Straż honorową na spotkanie 
formacyjne. 
2. W Oktawie Bożego Ciała  
codziennie zapraszamy na procesję 
eucharystyczną wokół kościoła. 
3. W czwartek 18 czerwca, na  
zakończenie oktawy Bożego Ciała 
poświęcimy wianki oraz chcemy bło-
gosławić dzieci. Serdecznie zapra-
szamy. 
4. W piątek 19 czerwca, przy-
pada Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie 
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.  
5. Również w piątek 19 czerwca, 
wspólnota Apostolstwa Rodziny Sa-
letyńskiej zaprasza na czuwanie mo-
dlitewne o godz. 17.00 

6. W najbliższą niedzielę będziemy 
przeżywać święto patronalne naszej 
parafii, ku czci św. Jana Chrzci-
ciela. Zapraszamy na uroczystą sumę 
odpustową o godz. 12.30. Prosimy  
o przygotowanie feretronów, sztanda-
rów, figur na procesję eucharystyczną 
na zakończenie tej uroczystości. Tego 
dnia pragniemy również dziękować 
Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. Wa-
cława Turonia MS oraz przyjąć no-
wych lektorów.  
7. Przyszła niedziela jest trzecią 
niedzielą miesiąca. Ofiary złożone na 
tacę będą przeznaczone na spłacenie 
czyszczenia posadzki naszej świątyni.   
8. Na ołtarzu Matki Bożej Różań-
cowej wystawiono skarbonę, do któ-
rej można składać ofiary na reli-
kwiarz i relikwiarium dla św. Jana 
Pawła II. Bóg zapłać. 

 

MSZE ŚWIĘTE 
• niedziele i święta: 6:30, 8:00, 9:30 (suma), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 16:00 (z wyj. lipca i sierpnia), 18:00 (dla młodzieży) 
• dni powszednie: 6:30, 7:15, 18:00 
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