
 
25.06.2017 - XII Niedziela Zwykła - wprowadzenie relikwii Św. Stanisława BM 

 

- Wiara wyzwala z lęku. Prorok Jeremiasz przypomina nam dzisiaj: „Pan jest przy mnie jako 
potężny mocarz”, a Pan Jezus wzywa: „Nie bójcie się ludzi”. Jesteśmy prowadzeni przez 
Ducha Świętego i umacniani Jego łaską, dlatego możemy dawać świadectwo o Bogu nawet 
w niesprzyjających okolicznościach życia. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (wg. Oremus) 
 

Relikwie z łacińskiego: pozostałości, resztki - to szczątki ciał osób świętych lub przedmioty 
z którymi te osoby miały związek w czasie życia, stanowiące przedmioty czci w wielu 
religiach. Dziś do naszej świątyni na stałe wprowadzamy relikwie naszego patrona  
św. Stanisława, Biskupa Krakowskiego i Męczennika 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- wtorek: Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy i 140 rocznica początku objawień 
Maryjnych w Gietrzwałdzie - powierzamy nasze prośby przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II i św. Stanisława BM - Msza św. przy relikwiach obu świętych 
- środa: św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika 
- czwartek: Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - imieniny ks. Piotra 
- I sobota miesiąca - oddamy cześć Niepokalanemu Sercu NMP 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

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 
- wtorek godz. 17.oo   Dziękczynno-błagalna w 30 rocznicę Sakramentu Małżeństwa 
Bożeny i Mirosława Cholewińskich 
- wtorek godz. 18.oo +Władysław Klonowski, córka Alicja i Rodzice: Antoni i Helena Lenard  
- środa:  +Piotr Mikitiuk, Maria i Antoni Tomczuk oraz Jan i Anna Mikitiuk 
- czwartek:  o Boże błogosławieństwo dla ks. Piotra - intencja o Róży Różańcowej 
- Msza św. za parafian, gości i dobrodziejów odprawiona w Marózie Ośrodku Rewita  
 

02.07.2017 - XIII Niedziela Zwykła 
8.oo      +Ingrid Dzwonkowska 5 r. śm. i Bogusław Dzwonkowski 
10.oo   +Halina Kopecka, Henryka i Franciszek Kopeccy oraz Tadeusz Piotrowski 
16.oo   +Władysław Radzki 3 r. śm. 
 

- Dziękujemy dziś serdecznie za roczną posługę w naszej parafii Ks. Piotrowi 
Kaczmarczykowi, który decyzją Arcybiskupa Warmińskiego z dniem 1.07.2017 r. został 
przeniesiony do Szczytna. Niech Boże dary spływają na Ciebie ks. Piotrze i Szczęść Boże! 
 

- W tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa:  Skoniecki, Gersz, Gocaliński, 
Chmielewscy 
 

- Składamy serdeczne podziękowania za przekazane dary dla rodziny której spalił się dom - 
Panu Sołtysowi Andrzejowi dziękujemy za pomoc w przewozie i za zorganizowanie całej 
akcji pomocy! 
   

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu 
 

- Życzymy pięknej niedzieli i dobrego tygodnia, wszystkim gościom spokojnego odpoczynku   


