
 
 

18.06.2017 - XI Niedziela Zwykła 
 

- Zarówno wybranie Izraela spośród innych narodów, jak i powołanie dwunastu Apostołów - 
to przykłady Bożych darów, na które człowiek sam nigdy nie jest w stanie sobie zasłużyć.  
To darmowe działanie Boga, wypływające z Jego nieskończonej miłości do człowieka, 
w pełni ukazuje Paweł Apostoł, mówiąc, że „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 
grzesznikami”.  Każdy z nas ma dziś szczególną okazję do podziękowania Bogu za otrzymaną 
łaskę wiary i za dar zbawienia. (wg. Oremus) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- środa: św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika 
- piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz jest to Dzień Ojca 
- sobota: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
- wszystkim Ojcom i tym, co mają imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

18.06.2017 - XI Niedziela Zwykła 
8.oo      za parafian, gości i dobrodziejów parafii 
10.oo   +Michał Oziemblewski, Andrzej Glinka, Stefan Grabowski oraz Władysław i Lucyna 
Kalinowscy 
16.oo   
 

- wtorek: za powierzone prośby do św. Jana Pawła II i św. Stanisława 
- środa:   +Zuzanna Król 
- piątek godz. 7.3o - Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego 
- sobota, godz. 17.oo - Ślub Moniki i Arkadiusza 
- sobota, godz. 18.oo  +Janina i Józef Dziki oraz Marianna Górska 
 

25.06.2017 - XII Niedziela Zwykła 
8.oo      +Janina i Franciszek Bednarczyk, Zofia i Stanisław Bajek i Jan Łukasik 
10.oo   +Janina, Michał i Andrzej Szczetyńscy 
16.oo   +Damian Pałęcki 
 

- W niedzielę  25.06. - podziękujemy za roczną posługę w naszej parafii Ks. Piotrowi 
Kaczmarczykowi, który decyzją Arcybiskupa Warmińskiego z dniem 1.07.2017 r. został 
przeniesiony do Szczytna. Ale z pewnością ks. Piotr nieraz jeszcze odwiedzi naszą parafię! 
 

- Za tydzień na Mszy św. o godz. 10.oo będzie uroczyste wprowadzenie relikwii  
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, naszego Patrona. Po Mszy św. oddanie czci 
relikwiom i specjalne błogosławieństwo.  
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa:  
Skoniecki, Gersz, Gocaliński, Chmielewscy 
 

- Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane od Rodzin  
   

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu 
 

- Przy wyjściu składamy ofiary na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy - Bóg Zapłać! 
 

- Życzymy pięknej niedzieli i dobrego tygodnia   


