
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XII Niedziela Zwykła -  20 czerwca 2021 r. 

 

1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii przedstawiciela GSD. Ten dzień w naszym 

dekanacie jest szczególną okazją do modlitwy za nasze seminarium. Kolekta 

przeznaczona jest na utrzymanie tej diecezjalnej uczelni. 

 

2. Od przyszłej niedzieli aż do 29 sierpnia obowiązuje wakacyjny rozkład 

nabożeństw. Równocześnie przypominam, że sobotnia Msza św. o godz. 18.00 

sprawowana jest z liturgii niedzielnej. 

 

3. W liturgii w poniedziałek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, w czwartek 

uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela, w piątek o 8.00  Msza św. na 

zakończenie roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły Podstawowej. 

Wszystkim Solenizantom składamy życzenia i w modlitwie polecamy opiece 

świętych pa-tronów. 

 

4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od  9.15 do 10.15. 

 

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny 

biuletyn. Są czasopisma dla dzieci: „Mały Gość Niedzielny” i „Mój Anioł Stróż”. 

Jest już kalendarz parafialny na przyszły rok w cenie 20 PLN. 

 

6. Wszystkich gości, których serdecznie witamy, zapraszamy na Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. 

 

7. Dziękuję za ofiary składane do puszki na sprzątanie i budowę na-szego kościoła. 

Przy skarbonce dla naszych gości wyłożone są cegiełki na budowę kościoła. Do 

mieszkańców naszej parafii zostaną one przyniesione przez panów, roznoszących 

koperty na początku wakacji. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK  21 Czerwca 

Św. Alojzego Gonzagi 

 

17:00 + Irena, Jan Bolda 

 

18:00 + Izabela; O Boże błog. w 

rodzinie 

 

19:00 - Dziękczynna z okazji 35 r. 

ślubu Aliny i Jerzego Brzozowskich 

 

WTOREK 22 Czerwca 

 

17:00 +  ojcowie: Franciszek i Ta-

deusz 

 

18:00 +z rodzin Trojka i Bieszk 

 

ŚRODA  23 Czerwca  

 

17:00  + Aleksandra Krukowska w 

dniu ur. 

 

18:00 + ojciec Paweł Behmke 

 

 

CZWARTEK 24 Czerwca 

Św. Jana Chrzciciela 

 

08:45 +  Jan Poręba z ok 3 r. śm. 

 

17:00 + Barbara Pieniążek w dniu 

ur. 

 

18:00  +  Jan i Agnieszka Mach 

PIĄTEK  25 Czerwca 

 

17:00 + Jan i Genowefa Brezińscy 
 

18:00 +  Jan i Marta Baran 

 

SOBOTA  26 Czerwca 

 

16:00 -  Dziękczynna z ok. rocznicy 

ślubu od dzieci 

 

17:00  +  Jan Plinski w r. śm. 

 

18:00  -  Do Mił. Bożego za + ks. W. 

Wett od III Róży 

 

NIEDZIELA   27 Czerwca 
 

08:00 +  Barbara Pieniążek w r. ur. 

 

10:30   +  Lessnau: Jan, Stanisława 

/ona/ Józef i Maria Bolda 

 

11:30 +  rodzice: Joanna i Juliusz 

Potrykus 

 

20:00 +  brat Stanisław   
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kartka z kalendarza 
 

Alojzy Gonzaga, wł. Luigi Gonzaga (ur. 9 marca 1568 w Castiglione 
delle Stiviere koło Mantui w Lombardii, zm. 21 czerwca 1591 w 
Rzymie) – jeden z najmłodszych kanonizowanych jezuitów (SJ), obok 
św. Stanisława Kostki i św. Jana Berchmansa, święty Kościoła 
katolickiego. 
 
Pochodził z książęcej rodziny. Był paziem na dworach w Mantui i 
Florencji oraz Hiszpanii (na dworze króla Filipa II). Wbrew woli rodziny 
wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 1585 roku rozpoczął nowicjat. 
Zmarł, nie doczekawszy święceń, w wieku 23 lat, opiekując się chorymi 
w czasie panowania dżumy w Rzymie. 
Jest patronem studentów i ministrantów. Jego wspomnienie liturgiczne 
obchodzone jest w dzienną pamiątkę śmierci. 
 
W ikonografii przedstawiany jest w sukni jezuickiej, białej komży z 
szerokimi rękawami bez szlaków. Jego atrybutami są krzyż, białe lilie, 
mitra książęca i trupia czaszka, a świętem liturgicznym – 21 czerwca. 
 
Relikwie św. Alojzego Gonzagi przechowywane są w kościele św. 
Ignacego Loyoli na Polu Marsowym w Rzymie. 
 
W Polsce, na Górnym Śląsku, popularnością cieszyły się młodzieżowe 
towarzystwa pod jego patronatem, zwane Alojzjanami. 
 
Jan Chrzciciel, Jan Baptysta, cs. Prorok, Priedtiecza i Krestitiel 
Gospodień Ioann, s-c-s: Іоаннъ Крестѧи, łac. Ioannes Baptista, hebr. 
 .Jehohanan ben Zekarijahu, stgr. Ἰωάννης ὁ βαπτίζων, arab המטביל יוחנן

يى ح  trl. Yaḥyā (ur. pomiędzy 6 p.n.e.-2 p.n.e. w En Kerem, zm. ok. 32 ي
n.e. w Macheroncie) – żydowski pustelnik, prorok dla chrześcijan i 
muzułmanów, święty katolicki i prawosławny. Święty ten wymieniany 
jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu 
rzymskiego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa o powołania kapłańskie 
 

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza, 
Ty przyszedłeś rzucić ogień na ziemię 

i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął. 
Zapal serca młodych ogniem Twojej miłości. 

Spraw, aby oddani Tobie bez reszty, 
podjęli ewangeliczną posługę wobec świata tak spragnionego Ciebie. 
Niech ich gorliwość pociąga wszystkich do Twojego miłującego Serca, 

gorejącego Ogniska Miłości. Jezu, Ty jesteś Panem żniwa: 
poślij żniwiarzy na pola ludzkich serc, 
poślij robotników do Twojej winnicy. 

Włóż Twoje słowo w ich usta i Twoją miłość w ich serca, 
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim 

i uzdrowienie tym, którzy tracą nadzieję. 
Ustrzeż ich, Panie, od wszelkiego zła, 

niech nie wchodzą na drogę grzeszników, 
niech mają upodobanie w Twoich przykazaniach 

i przynoszą błogosławione owoce wiary, nadziei i miłości. 
 

Maryjo, Matko wiernie słuchająca Słowa Życia, 
wychowawczyni powołań kapłańskich, 

Twojemu matczynemu Sercu polecamy tych, 
którzy pragną służyć Twojemu Synowi. Amen. 


