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Gdy dopełnił się czas Jego 

wzięcia z tego świata], posta-

nowił udać się do Jerozolimy  

i wysłał przed sobą posłań-

ców. Ci wybrali się w drogę  

i przyszli do pewnego mia-

steczka samarytańskiego, by 

Mu przygotować pobyt. Nie 

przyjęto Go jednak, ponieważ 

zmierzał do Jerozolimy.  

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby 

ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali 

się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za 

Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki 

powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 

oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym  

grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, 

chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!  

Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się  

ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.  

27 czerwca - PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Jerzy Mandrasz m-c po pogrzebie  

7:00 + Stefania, Janusz, Halina, Mikołaj, 

Tadeusz z rodziny Niewierowiczów  

18:00 Z okazji rocznicy urodzin i imienin 

Jana Stępkowskiego o zdrowie Boże  

błogosławieństwo i opiekę NMP 

28 czerwca - WTOREK  
6:30 + Edward Romanowski m-c po śm.  

7:00 W 6 rocznicę święceń kapłańskich  

o. Marcina Perfikowskiego o bł.  Boże, 

opiekę NMP zdrowie i siły do pracy  

duszpasterskiej  

18:00 + Mikołaj Romaniuk 21 rocz. śmierci 

i za zmarłych z rodziny Romaniuk  

29 czerwca - ŚRODA  
6:30 O bł. Boże, opiekę NMP i zdrowie  
dla Piotra z ok. imienin oraz dla Maryli  
i Łukasza  
7:00 + Władysław, Irena, Jarosław  

10:00 + Stanisław Wojtowicz 10 rocz. 

śmierci i zmarli z rodziny Wojtowicz  

18:00 W intencjach z nowenny  

30 czerwca - CZWARTEK 
6:30 + Ryszard Puchalski m-c po śmierci  

7:00 + Halina i Jan Borzuchowscy  

i za zmarłych w czyśćcu cierpiących  

18:00 + Genowefa Opalach  

1 lipca -  PIĄTEK 
6:30 + Henryk Zdancewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 + Krystyna Matysiak m-c po śmierci 

18:00 + Lucyna Lubera, Jadwiga  

Kwiatkowska i zm. z rodziny Orłowskich  

2 lipca -  SOBOTA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00  WOLNA INTENCJA  

18:00 O Boże bł., zdrowie i opiekę NMP 

dla Ojca Świętego Radia Maryja, TV 

Trwam, za naszą parafię i Ojczyznę  

3 lipca XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7:00 + Elżbieta Harasim 25 rocz. śmierci, 

Wincenty Harasim, Bronisława, Bazyli,  

Wacław Stasiewicz oraz rodzice i rodzeń-

stwo z obojga stron  

8:30 + Zdzisława 21 rocz. śmierci, Tadeusz  

23 rocz. śmierci, Jerzy, Wojciech i zmarli  

z rodz. Mandrosz, Serwińskich, Perlińskich  

10:00 + Jan Gryk 4 rocz. śmierci, zmarli 

rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

Gryk, Sokólskich i Lewkowiczów  

11:30 + O dar życia wiecznego Anatola 

Poniatowskiego  

13:00 + Józef i Józefa Jażdżewscy, Urszula 

Jażdżewska 24 rocz. śmierci  i za zmarłych 

z rodziny Jażdżewskich i Leśniewskich  

13:00 O Boże bł., opiekę NMP, zdrowie  

i potrzebne łaski dla kapłanów, a zwłaszcza 

neoprezbiterów i diakonów  

18:00 + Elżbieta Frankiewicz pół roku po 

śmierci  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 9,51-62 



 
 
1. W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat 
powołania. Jest to dla nas wyzwanie, że w czasie odpoczynku mamy być 
świadkami Bożej obecności i działania w świecie. Prośmy o siłę w dawaniu 
wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali 
naszych chrześcijańskich obowiązków. 
2. Dzisiaj rano o godz. 6:20 wyruszyła z kościoła św. Jerzego XXVI Warmińska 
Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy. Wejście do Wilna nastąpi 5 lipca, gdzie  
o godz. 16:00 będzie odprawiona Msza św. koncelebrowana w kaplicy  
ostrobramskiej.  

3. W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. 
Msze św. z homilią w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7:00, 10:00  
i 18:00. Modlimy się w intencji całego Kościoła, papieża, jako jego widzialnej 
głowy, a także nas samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu 
naszej pracy, nauki i odpoczynku. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona 
na potrzeby Stolicy Świętej. 
4. W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17:30. W pierwszą sobotę  
miesiąca Koło Radia Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. 

5. W lipcu i sierpniu nie ma nauk przedślubnych oraz nieczynna jest Poradnia 
Małżeńska. Kapłani nie odwiedzają chorych w pierwsze piątki miesiąca.  

6. Przypominamy, że przepisy liturgiczne pozwalają odprawiać Mszę świętą 
niedzielną już w sobotę wieczorem. W lipcu i sierpniu w naszym kościele,  
będzie odprawiana niedzielna Msza święta z homilią, w każdą sobotę o godz. 
18:00.  

7 Ks. Arcybiskup mianował ks. Łukasza Szwajkosz, od dnia 1 lipca br.,  
wikariuszem w Parafii Świętego Jana Nepomucena w Wielbarku. Serdecznie 
dziękujemy ks. Łukaszowi za gorliwą i owocną współpracę w naszej  
społeczności i życzymy licznych łask Bożych w życiu osobistym i pracy  
duszpasterskiej w nowej parafii. 

8. W miesiącu czerwcu w naszej parafii: ochrzczono 6 dzieci, 5 par przyjęło 
sakrament małżeństwa, 7 osób zmarło, 11 osób skorzystało z odzieży  
używanej ramach Akcji Charytatywnej, 16 rodzin złożyło ofiarę pieniężną na 
potrzeby naszej parafii. Za wszelkie dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. 

9. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Matrona Dawidowicz, Aurelia 
Rombczyk, Lucjan Kłosek i Józef Czepulonis. Módlmy się w intencji zmarłych, 
którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

Konsekwentne dążenie 

„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 

się ogląda, nie nadaje się do królestwa  

Bożego” .Każda praca wymaga wytrwałości, 

konsekwencji, dokonywania właściwych  

wyborów. Pamięci, do czego się dąży. Rezygna-

cji z tego, co od niej odciąga.  Rozumny człowiek 

umie sobie postawić cel w życiu. Rozeznać, co 

może mu zapewnić prawdziwe szczęście.  

Odsunąć fałszywe obrazy i ludzi, którzy je przed 

nim roztaczają. Docenia mądrych nauczycieli. 

Przyjmuje płynącą od nich naukę. Naśladuje 

przykład ich życia i postępowania. Najwspanial-

szym nauczycielem jest Chrystus. On wskazuje nam drogę do prawdziwego 

szczęścia. Uczy, jak je osiągnąć. Stawia konkretne wymagania. Mogą one  

wydawać się trudne, ciężkie, nawet bezwzględne. Jeśli rozumiemy, co On nam 

daje, to wtedy jesteśmy gotowi na wszystko. Wiemy, do czego nas prowadzi.  

Potrafimy pozostawić na boku nawet to, co dobre i święte, jeżeli utrudnia nam 

kroczenie za Nim. Zdajemy sobie sprawę z naszej słabości. Widzimy, co jej  

dogadza, ale na dalszą metę nas niszczy. Musimy ciągle wybierać. Odsuwać to, 

co może dać tylko chwilową korzyść. Podejmować trud, jeśli prowadzi do  

prawdziwego dobra. Ponawiamy każdego dnia wybór dokonany na chrzcie  

świętym. Opowiadamy się za Chrystusem. Jego chcemy stawiać zawsze na 

pierwszym miejscu. Dla Niego pozostawiać na boku to, co nie pomaga za Nim 

iść. On jest z nami zawsze. Daje nam swoje Ciało w Eucharystii. To życiodajny 

pokarm podążających z Nim do domu Ojca. Korzystajmy z niego. Trwajmy przy 

Jezusie bez oglądania się za siebie. To, co tam jest, nie da szczęścia. 


