
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 24.06  Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość) 
700 + Jana Sochę z int. Sochowej  
1800 Do SPJ i MB o błogosławieństwo w pracy kapłańskiej i życiu prywatnym przez 
wstawiennictwo Św. Jana Chrzciciela dla księdza proboszcza Jana Pragnącego 
Wtorek  25.06 Dzień Powszedni  
1630 w 18-tą r. urodzin Klaudii Białek  
1700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 2-gą r. ślubu Eweliny i Ar-
tura Mikołajczaków i opiekę Bożą na roczek dla Leny z int. rodziców 
1730 + Jana, Marię, Stefana Domagałów, Władysława, Marię Frankowiczów zm. z rodziny 
Frankowiczów z int. rodziny  
1800 + Stefanię, Jana, Czesława Skarbków z int. Frankowiczów  
Środa  26.06 Dzień Powszedni 
1730 + Franciszkę Kubicką (4 r. śm.), Józefa Kubickiego (41 r. śm.) z int. Kubickich    
1800 + Józefa, Katarzynę, Henryka, Stanisława, Janinę Tkaczów, Michała, Mariannę, Fran-
ciszka Pietszczyków, Antoninę, Wiesława Burasów z int. Pietszczyków 
Czwartek 27.06 św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła. (wsp. dow) 
1730 + Władysława Dyragę z int. syna Ryszarda z rodziną 
1800  + Władysława, Wincentynę Ślusarczyków z int. Józefa Ślusarczyka  
Piątek  28.06 św. Ireneusza, biskupa i męczennika. (wsp. obowiązkowe)  
1730 + Jana Srokę, Kacperka, Józefę Sroków, Katarzynę, Franciszka, Mariannę Stachurów, 
Stanisława Seweryna zm. z rodziny Stachurów z int. rodziny  
1800 + Władysława, Feliksę Mazurów z int. syna  
Sobota  29.06 Świętych Apostołów Piotra i Pawła. (uroczystość)  
800  1) + Mariannę, Piotra Piotrowskich z int. córki 
       2) Piotra Pobochę z int. żony z dziećmi  
1200 1) + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, 
Mariana, Władysława, Edwarda Nowaków z int. rodziny  
         2) Piotra Sochę z int. Sochowej  
1600 + Piotra Skarbka  
Niedziela  30.06 XIII Niedziela Zwykła  
800 1) + Krzysztofa Machulskiego (3 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
      2) + Bronisława Sochę z int. syna Jacka z rodziną 
1000 Do SPJ i MB z prośbą o bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Mileny i Kamila z int. rodziców 
Pawlusków 
1200 + Władysława Korbana, Waldemara, Annę, Tadeusza Bieleckiego  
1600 + Mieczysława, Tadeusza, Jadwigę Kowalskich, Jana, Mariannę, Augusta Cielątków  
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Jan będzie mu na imię  

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Za 12,10-11    /     Ga 3,26-29     Ewangelia: Łk 9,18-24 
„Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapyta-
niem: 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 napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycier-
pieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, 
a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto 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 za-
chowa.” 
Komentarz… 
„Koncentrując się na treści Piotrowego wyznania wiary, możemy nie dostrzec jego pedago-
gicznego wymiaru. Pierwszym etapem jest odkrywanie opinii innych na temat Jezusa. Drugi 
etap to pytanie o wewnętrzne przekonania uczniów, a ostatni – wyjaśnienie prawdziwej na-
tury misji Mesjasza. Ten schemat uczy nas, jak ma wyglądać nasze wyznanie wiary. Nie 
może być ono powtarzaniem opinii tłumów, ale nie może być także nieświadome tego, co 
mówią inni. Nie może też pozostawać wyłącznie osobistym, subiektywnym przekonaniem, 
ale musi prowadzić do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.”             /ks. Maciej Warowny/ 
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 



A w parafii… 
▪ Jutro Kościół Katolicki obchodzi dzień narodzin św. Jana Chrzciciela. Jest to patron nasze-
go Księdza Proboszcza, któremu składamy serdeczne życzenia z okazji imienin. Niech Bóg 
błogosławi każdego dnia. 

ŻYCZENIA 
Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatom 
życzymy wytrwałości, abyście byli 
oparciem i wzorem życia dla waszych 
dzieci, aby to z was czerpały mądrość 
życiową, a w trudnych chwilach by słu-
żyły wam pomocą i oparciem. Szczegól-
nie serdecznie życzymy wam miłości 
żony jej wsparcia oraz towarzystwa  
i Błogosławieństwa Bożego w codzien-
nym życiu dla Was i Waszych rodzin. 

 Życzy Redakcja Pisma SANCTUS 

W poszukiwaniu… 
Przeżywamy rok wiary ogłoszony jeszcze przez 
Benedykta XVI, który zachęcał by pogłębić go  
w modlitwie i na Eucharystii. Wiara, w Boga Stwo-
rzyciela, Jezusa Zbawiciela i Ducha Świętego któ-
ry wszystko przenika czym dla nas jest ta wiara? 
Czemu ludzie przychodzili na spotkanie z Chry-
stusem? W co wtedy wierzyli, co myśleli? Jak 
obiecał Bóg będę z wami przez wszystkie dni, Jak 
wierzymy był zawsze przy swoich 12 apostołach 
gdy rozeszli się w świat głosić Dobrą Nowinę, Bóg 
jest zawsze przy każdym z nas, tak jak wtedy dwa 
tysiące lat temu gdy nasi przodkowie zbierali się 
na modlitwę w domach, gdy groziła im za to 
śmierć, nie bali się tego w co wierzyli, a życie 
swoje kierowali wedle tych zasad, Bożych przy-
kazań bo wierzyli, że Bóg był z nimi tak jak był 
przez całe wieki podczas wojen i w czasie pokoju, 
śmierci i radości, dziś też jest z tymi chrześcija-
nami którzy są mordowani i prześladowani, jest 
i z nami w czasie naszych radosnych chwil  
i w czasie naszego zwątpienia. Bóg po stworzeniu 
świata, dał nam wolność, prawo podporządkowy-
wania sobie tej ziemi, zostawił nam ją w posiada-
nie jednocześnie cały czas doglądając jak się nią 
zajmujemy. Wiara przypomina nam, że jak obie-
cał Jezus każdy kto w niego wierzy i zachowa 
Boże przykazania będzie zbawiony, posiądzie 
skarb, życie wieczne wraz z Wiekuistym. Wiara 
tylko i jednocześnie aż, Czy można to zrozumieć, 
objąć myślami. A może po prostu tak jak pierwsi 
chrześcijanie zbierzmy się w jednym miejscu na 
modlitwie i uwielbieniu Boga a on będzie pośród 
nas bo jest Emmanuel (Bóg z nami) . Będzie nam 
Błogosławił i kiedyś ofiaruje nam życie wieczne.     

/KK/                                   

Tu es Petrus… 
 

15. Św. Zefiryn (198/199?-217) - Okres 
pontyfikatu Zefiryna charakteryzował się 
natężeniem prześladowań chrześcijan 
zarówno w Rzymie, jak i na prowincji. W 
trakcie pontyfikatu Zefiryna przybyli do 
Rzymu zwolennicy Teodota z Bizancjum 
— adopcjaniści. Zefiryn tolerował nauki 
sabelianów (monarchianów) i patripasjo-
nistów, przeciwstawiając je poglądom 
głoszonym przez montanistów. Takie po-
stępowanie wywołało ostrą krytykę bi-
skupów, a szczególnie Hipolita, później-
szego antypapieża. Spór monarchiański 
trwał do końca III wieku. Za pontyfikatu 
Zefiryna nasiliły się w chrześcijaństwie 
poglądy apokaliptyczne. Zefiryn zmarł w 
Rzymie i był pochowany w katakumbach, 
nazwanych później katakumbami Kalik-
sta. Wspomnienie liturgiczne, 26 sierp-
nia. 
Zakonnie… 
Siostry Duszy Chrystusowej – celem zgromadzenia jest kult Duszy Chrystusa oraz szerzenie 
Jej czci. Siostry wypełniają ten cel m.in. przez ukazywanie wartości każdej nieśmiertelnej du-
szy ludzkiej, przekazywanie tej prawdy innym i zapalanie ich do potęgowania w sobie życia 
Bożego, aby stawali się coraz bardziej żywymi i twórczymi członkami Mistycznego Ciała 
Chrystusa. Dla jego osiągnięcia siostry podejmują działalność w następujących dziedzinach: 
rozbudzanie w społeczeństwie ducha apostolskiego i misyjnego, kształcenie i wychowywanie 
dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, pielęgnowanie chorych oraz prowadzenie pra-
cowni i punktów usługowych. Zgromadzenie założyła w 1923 r. w Polsce sługa Boża m. Zofia 
Tajber. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.  /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Cyryl Aleksandryjski (27 czerwca) 
Cyryl urodził się w Aleksandrii ok. 380 r. Był 
uczniem znanego pisarza kościelnego, swe-
go wuja, Teofila, po którym odziedziczył ogni-
sty, pełen żaru i zaangażowania styl pole-
miczny w walce z błędnowiercami. Ówcze-
snym zwyczajem swoją młodość spędził jako 
mnich. W 412 roku Cyryl zasiadł na stolicy 
aleksandryjskiej po śmierci Teofila. Cyryl 
skłonił cesarza Teodozjusza II, by w porozu-
mieniu z papieżem zwołał sobór do Efezu. 
Tak się stało (431). Był to więc w dziejach 
Kościoła trzeci sobór powszechny po soborze 
w Nicei (325) i w Konstantynopolu (381). Na 
soborze tym wybuchł spór o słowo Theotokos 
- a więc o to, czy można nazywać Maryję 
Matką Bożą. Około 200 biskupów podpisało 
deklarację, że nie tylko wolno, ale że ten tytuł 
Maryi się należy. Na skutek tego cesarz po-
zbawił Nestoriusza stolicy biskupiej w Kon-
stantynopolu i skazał go na banicję. Wrogo-
wie nie mogli darować Cyrylowi tak wspania-
łego zwycięstwa. Zdołali przekonać cesarza, 
że to on jest heretykiem, a nie Nestoriusz. 
Zwołali nawet synod w Antiochii, na którym 
40 biskupów nestoriańskich potępiło Cyryla 
(tzw. synod diabelski). Cesarz skazał na wy-
gnanie Cyryla. Na szczęście po pewnym czasie biskup mógł powrócić na swoją stolicę. Pełen 
zasług Cyryl zmarł 27 czerwca 444 roku. Modlitwa. Boże, Ty uczyniłeś świętego Cyryla, bi-
skupa, niezłomnym obrońcą Boskiego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, spraw, aby 
wszyscy, którzy wierzą, że Maryja jest Matką Boga, zostali zbawieni przez wcielenie Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 
Ekstra… 
× 23.06 - noc święto-
jańska 
× 25.06 - Dzień Ma-
rynarza 
× 27.06 - Światowy 
Dzień Rybołówstwa 
× 29.06 - Dzień 
Stoczniowca 

Uśmiech… 
Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na przykładzie, czym jest cno-
ta miłosierdzia: - Kiedy furman bije osła, a ja staram się go od tego 
odwieść, to czym się kieruję? - Miłością braterską - odpowiadają dzie-
ci. 
Zamyśl się… 
 

„Szczęście pojęte w bardzo skromnym znaczeniu to pogoda umysłu, 
zadowolenie, beztroska, spokój o jutro, uśmiech życia.”           /Platon/ 

Coś dla ducha… 
„O srebrze” 

Do rabina przyszedł sąsiad z następującym problemem: - Mistrzu, nie rozumiem tego: przyj-
dziesz do biedaka, to jest on serdeczny i gotowy do pomocy, gdzie tylko może. Przyjdziesz 
zaś do bogatego, to nawet cię nie zauważy. Co to jest z tym pieniądzem? Rabin podumał tro-
chę, a potem rzekł: - Podejdź do okna! Co widzisz? – Widzę kobietę z dzieckiem i wóz, który 
jedzie na jarmark. – Dobrze. A teraz podejdź do lustra! Co widzisz? – Hm, co mam widzieć? 
Siebie samego. – Popatrz: okno jest zrobione ze szkła i lustro jest zrobione ze szkła. Wystar-
czy tylko trochę srebra z jednej strony i już się widzi siebie samego. /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


