
 
 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 XII Niedziela Zwykła -  19 czerwca 2022 r. 

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

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

2. W liturgii we wtorek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, w czwartek uroczystość 

Narodzenia Jana Chrzciciela. 

3. W czwartki w naszej parafii Godzina Święta - adoracja Najświętszego 

Sakramentu od 9.15 do 10.15. 

4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu o 

godz. 8.00  Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli 

naszej Szkoły Podstawowej. Przed Mszą św. od 7.30 okazja do spowiedzi św. W 

tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Po południu 

ostatnia procesja eucharystyczna w ramach nabożeństwa czerwcowego. 

5. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

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

parafialny biuletyn.  

6. Dziękuję za ofiary składane do puszki na sprzątanie i budowę naszego 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.  

7. W przyszłą niedzielę gościć będziemy 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.  

8. Od przyszłej niedzieli aż do 26 sierpnia obowiązuje wakacyjny rozkład nabo-

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

sprawowana jest z liturgii niedzielnej. Od przyszłej niedzieli po Mszach św. 

przedpołudniowych lektorki będą rozprowadzać pod kościołem słodkie przekąski. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele budowy kościoła. 

9. Wieża widokowa będzie otwarta od 27 czerwca w dni powszednie. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Jan Skoblik 

Poniedziałek  20 Czerwca 

 

17:00 + Jeka: Jadwiga z ok ur i Michał 

 

18:00 +Magdalena Buja  w 10 r. śm 

oraz Danuta Bolda w 12 r. śm.  

 

18:30 - O zdrowie dla Szymona Dodota 

 

Wtorek 21 Czerwca 

św. Alojzego Gonzagi 

 

17:00 + Bolda: Irena i Jan 

 

18:00 + Mirosław Serwa 

 

18:30 - O zdrowie dla Szymona Dodota 

  

Środa 22 Czerwca 

 

17:00 +  Plinscy: Jan i Franciszka /ona/ 

 

18:00 +  z rodzin: Trojka i Bieszk 

 

Czwartek 23 Czerwca 

Narodzenie św. Jana 

 

08:45 +   Wierzbowscy: Wandai Jan 

 

17:00 +  ojcowie: Franciszek i Tadeusz 

 

18:00 + Aleksandra Krukowska w dniu 

ur.   

Piątek 24 Czerwca 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

08:00 + Mach: Jan i Agnieszka 

 

17:00 +  Brezińscy: Jan i Genowefa 

i ich rodzice   
 

18:00 + Baran: Jan i Marta 

 

Sobota 25 Czerwca 

Niepokalanego Serca Maryi 

 

17:00 +  ojciec Paweł Behmke 

 

18:00 +  brat Stanisław, ojciec 

Zygmunt 

 

Niedziela  26 Czerwca 

XIII Zwykła 

 

08:00  +  Maria, Józef, Leon Bolda 

 

10:00 -  Do Miłosierdzia Bożego za 

+ Ks. W Wett od III Róży 

 

11:30 +  Anna Plinska od 

mieszkańców ul. Gospodarskiej i 

przyjaciół 

 

11:30 +  Jan, Stanisława /ona/, Józef 

Lessnau i Maria Bolda 

 

20:00 +  Jan Plinski w rocz 46 sm 
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Rozważanie IX  

O WDZIĘCZNOŚCI ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE  

"Wyznawajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego" (Ps 105,1; 

106; 117;135- wg Biblii Wujka)  

Tak się rozpoczynają cztery Psalmy, w których autor natchniony nawołuje 

ludzi do wdzięczności ku Bogu za wielkie Miłosierdzie, okazywane dla nich 

przez wszystkie wieki. To napomnienie do wdzięczności powtarza się w 

tysięcznych echach przez cały Stary Testament, już to w formie tkliwych 

porównań, już to w formie gorzkich wyrzutów, już to w gorących okrzykach 

wdzięczności: "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich 

Jego dobrodziejstwach!"(Ps 103,2).  

Chrystus Pan w Nowym Testamencie jeszcze bardziej żąda wdzięczności za 

doznane Miłosierdzie Boże, gdy na przykład po uzdrowieniu dziesięciu 

trędowatych, w gorzkich słowach uskarża się, że tylko jeden z nich 

powrócił, aby podziękować za cudowne dobrodziejstwo: "Czyż nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?"(Łk 17,17).(...)  

Obowiązek wdzięczności za doznane dobrodziejstwa wypływa z 

wrodzonego każdemu prawa naturalnego. Poczucie tego obowiązku jest 

tak żywe i silne, tak się zrosło z naszą duszą, że nawet narody 

barbarzyńskie(...) nie są z niego wyzute. Z tego poczucia wypływa 

wdzięczność synowska, podstawa stosunków rodzinnych; z tego poczucia 

rodzi się mimowolna miłość, jaką zwykliśmy okazywać naszym 

dobroczyńcom; z tego zresztą poczucia powstaje owo słuszne 

oburzenie(...), jakim nas przejmuje widok niewdzięczności.(...)  

Jeśli prawo wdzięczności jest wielkim i świętym w stosunku do ludzi, o ileż 

bardziej jest większym i świętszym w stosunku do Boga, któremu 

zawdzięczamy nieprzebrane skarby miłosierdzia. Liczyć te skarby łask 

miłosiernych, to tak jak liczyć liście na drzewach, albo gwiazdy na niebie. 

Wśród nich bowiem żyjemy, nimi oddychamy, w nich zanurzeni jesteśmy, 

po nich - że tak powiem - depczemy - słowem, nie ma dnia w naszym życiu, 

nie ma nawet momentu, w którym Ojciec Niebieski nie dawałby nam 

setnych dowodów swego nieskończonego Miłosierdzia.(...)  

Każdy z nas ustawicznie doznaje opieki Boga Miłosiernego, który z 

macierzyńską dobrocią i troskliwością zaopatruje nas na wszystkie 

potrzeby życia. Gdyby Bóg nie błogosławił prac naszych, gdyby poskąpił 

kropli deszczu na rolę, gdyby nas wypuścił ze swojej troskliwej opieki, 

znikłyby wszystkie usiłowania, zachody, a z nimi i życie człowieka. Nadto 

doznajemy wielkiego Miłosierdzia Bożego w rzeczach nadprzyrodzonych: 

oto Chrystus Pan ustawicznie oczyszcza dusze nasze z trądu grzechu i 

przyjmuje nas - synów marnotrawnych - w otwarte ramiona, jako Ojciec 

Miłosierdzia. Dlatego każda okruszyna chleba i kropla wody, jaką bierzemy 

do ust, a tym bardziej łaska wywołująca łzę żalu i odpuszczenie grzechów, 

wołają do nas, byśmy oddawali Bogu dług wdzięczności za doznawane 

Miłosierdzie.  

(Sł. B. ks. M.Sopoćko, O wdzięczności za Miłosierdzie Boże, AZSJM, rps, s. 

1-3) 


