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Jezus udał się do pewnego miasta,  

zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie 

i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy 

miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - 

jedynego syna matki, a ta była wdową. 

Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na 

jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do 

niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął 

się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli  

- i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię 

wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić;  

i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: 

Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój.  

I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

6 czerwca - PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Danuta Koch m-c po śmierci  

7:00 + Edwin Jabłoński 9-ty miesiąc po 

śmierci i za jego rodziców  

18:00 + Za zmarłych z wypominek  

7 czerwca - WTOREK  
6:30 + Bronisław Misiun w kolejną rocz. 

śmierci, za jego rodziców i rodzeństwo, 

zm. z rodziny Drabatów i Sidorowiczów  

7:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla  

Katarzyny  

18:00 + Andrzej, Robert,  Jolanta i za ich 

rodziców, babcie i dziadków  

8 czerwca - ŚRODA  
6:30 Z okazji rocznicy święceń kapłańskich 

ks. Tomasza Rosa o bł.  Boże, dary Ducha 

Świętego, opiekę NMP i zdrowie  

7:00 + Anna Szewczyk 2 rocz. śmierci  

18:00 W intencjach z nowenny  

9 czerwca - CZWARTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 Dziękczynna z okazji urodzin  

Mirosława i Tadeusza z prośbą  

o potrzebne łaski i bł.  na dalsze  lata  

18:00 + Stanisław Luberadzki 5 rocz. śm.  

i za zmarłych z rodziny: Aleksandra, Irena, 

Franciszek, Henryk  

10 czerwca -  PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00  WOLNA INTENCJA 

9:30 Z okazji 18-tych  Warmińsko -

Mazurskich dni rodziny o Boże bł., opiekę 

NMP i potrzebne łaski dla rodzin naszego 

regionu  

18:00 + Maria, Jan, Bronisława i Janek  

z Hrywniaków  

11 czerwca -  SOBOTA  
6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 + Kazimierz i Salomea Czekan  

18:00 + Jan Dumara - 22 rocz. śmierci i za 

rodziców z obojga stron oraz za Janinę  

i Elżbietę  

12 czerwca- XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
7:00 + Adolf 19 rocz. śm. i Bronisława Uss, 
Jadwiga, Henryk i Krzysztof Kabelis, Teresa 
Iwanowska  
8:30 Podziękowanie  Bogu za 30 lat szczę-
śliwego pożycia małżeńskiego z prośbą 
 o dalsze bł. Boże, zdrowie dla Anny  

i Waldemara Kaczmarskich i ich dzieci  

10:00 + Anna – Bożena Cichomska 13 rocz. 

śmierci, Stanisław Rek 3 rocz. śmierci i za 

rodziców z obojga stron  

11:30 Dziękczynna za 99 lat życia z prośbą 

o bł. Boże, opiekę NMP i zdrowie dla  

Genowefy Chmielewskiej  

13:00 + Bronisław Burkacki, jego rodzice, 

Adam i Franciszka, Grzegorz  Burkacki  

18:00 Z racji urodzin Jakuba i Magdaleny  

o błogosławieństwo Boże, opiekę NMP 

zdrowie i łaski dla całej rodziny  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

X NIEDZIELA ZWYKŁA 

  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 7,11-17 



 

 

1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia.  

Podziękujmy Panu Bogu za Jego niepojętą miłość, za dar Jego wcielenia  

i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste, dotyczące  

naszej wspólnoty, ale i całego narodu. Wyrażamy wdzięczność za wolną  

i niepodległą Polskę, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. 

Po Mszy św. odbywa się zbiórka pieniężna do puszek przed kościołem na 

świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Za każdy dar serca składamy  

serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. Rozpoczęliśmy czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Każdego wieczoru o godz. 17:30 wspólnie śpiewamy litanię do Bożego Serca. 

Po nabożeństwie Msza Święta. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach. 

3. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza w czwartek na  

spotkanie z Eugeniuszem Tokarzewskim o godz. 16:00 w lokalu ul. Miejska 7. 

Temat: Chrzest Polski. 

4. Nasze miasto zostało wybrane na organizatora zakończenia XVIII  

Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: Rodzina – tu wszystko się 

zaczyna. Burmistrz Miasta - Krzysztof Hećman oraz Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej zapraszaną w piątek  na uroczystą Mszę św. koncelebrowaną  

w naszym kościele o godz. 9:30 w intencji wszystkich rodzin. Następnie  

przejdziemy do kina „Gwiazda”, gdzie odbędzie się występ artystyczny,  

przemówienia władz wojewódzkich i miejskich oraz wykład: Wsparcie rodzin  

z małymi dziećmi - znaczenie wczesnodziecięcej opieki i edukacji. Po przerwie 

ok. godz. 13:00 wystąpi Szymon Hołownia, znany publicysta, etyk z wykładem: 

Dlaczego do nieba nie da się pójść w pojedynkę?, czyli słów parę o rodzinie  

w Afryce, w Europie i o rodzinie ludzkiej. Serdecznie zapraszamy. Następnie  

w sobotę w amfiteatrze przy ul Kajki o godz. 13:00 rozpocznie się piknik  

z licznymi konkursami i zabawami, na który również zapraszamy. 

5. W poniedziałek i czwartek o godz. 16:30 odbędą się w kościele próby  

liturgiczne dla kandydatów przed Sakramentem  Bierzmowania. 

6. W przyszłą niedzielę młodzież naszej parafii będzie zbierać ofiary do puszek 

przed kościołem na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Za 

wszelkie ofiary składamy serdeczne "Bóg zapłać".   

7. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Krystyna Matysiak i Ryszard 

Puchalski. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

5 czerwca przypada 25 rocznica beatyfikacji Bł. Bolesławy Lament  -                                                                                     

Założycielki Zgromadzenia  Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. 

Nasi uczniowie ze SP Nr 1, oraz uczniowie I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego, wzięli 

udział w II Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Literackim: „ Błogosławiona 

Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”. Poznawanie życia  

i działalności Bł. Bolesławy zaowocowało sukcesem, i piękną twórczością.  

Błagam, poprowadź 
 

Wezwałeś do życia Panie 
cudowny kwiat w Łowiczu. 
Wiara jak promienie słońca 
rozgrzała duszę miłością. 

 
Otoczona troską w zwykłej rodzinie 

nieoszczędzanej bólem. 
Szarpana raz po raz. 

To Cię wzmocniło, nie zgasłaś na-
dziejo. 

 
Wiarą jak pancerzem osłonięta, 

owinięta habitem nadziei. 
Szłaś dzielnie daleko w nieznane 

Miłością ścieląc każdy dzień. 
 

Serca ludzkie popękane, rozbite, 
Bóg z nich wydzierany 

dotykał Ciebie jak strzałą,  
byś szła, gdzie On prowadził, czasami 

niechciana. 
 

To dar z dzieciństwa Cię umocnił! 
Rodziców siła i trudne życie 

dały Ci niezachwianą odwagę, 
aby w Świętej Rodzinie odnajdować 

pomoc. 
 

Bolesławo, patronko tego co rozdarte, 
Popatrz na współczesne rodziny. 
Częsty egoizm tam i brak hartu, 

rozłąka za pracą w nieznanej ziemi. 
 

Wiatr nimi  tak mocno smaga... 
 

Spojrzyj łaskawie 
na moją i wszystkie rodziny, 

daj radę, wzajemne  przebaczenie, 
pomóż odnaleźć drogę. 

 
Poprowadź. 

I LO Maria Matanowska II Miejsce 

 
Łaskawość bowiem wiekami  

wybrzmiewa 

by kroki utwardzić posłanej do świata 
na chwałę Nieba. 

Cisza... 

Niebiański Nazaret i rozmodlenie 

wiele dusz siostrzanych  
posłannictwem jednoczy, 

czynem zachęca do wstąpienia  
w bramy boskiego miłosierdzia. 

Głos w ciszy wybrzemiewa... 

Szczęśliwa! 

Jan Paweł II zawołał. 

Zwycięstwo ciszy. Jedności partonka. 
Matka Bolesława. 

Co w ciszy Boży dzwon porusza. 

I LO Katarzyna Latek:   

W ciszy – wyróżnienie 

SP Nr 1 Kamil Dymidziuk:  
Zawierzenie - II Miejsce 

W ciszy 
 W ciszy zwycięstwo 

Cisza...                                                                                                                                                                        
Modlitwa i życie brzmi i płynie 

ku sprawom zbawienia.  

Jedności pragnień Bożą  
Opatrznością zaskoczone 

we właściwą kierują się stronę - 

ku chrześcijańskiemu braterstwu. 

Cisza... 

Modlitwa i miłość matczyna 

jako boska dłoń Stwórcy 

sieroty nieporadne otula, 

z radością zbiera z ulicy, ich 
strach 

dobrocią znieczula. 

  

I LO Katarzyna Rypa: Zatroskana  

-  wyróżnienie 


