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                            XI Niedziela Zwykła – 17 czerwca 2018  
 
WPROWADZENIE : Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, 
Bóg chciałby ten czas wykorzystać, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On, Siewca, 
będzie chciał siać swoje słowo w naszych sercach. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba 
żyzna, niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się 
nie męczy, sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed 
Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas 
przynosić jak najbogatsze plony. 
 
REFREN : Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 
 
Niedziela - XI Niedziela Zwykła  
        09.30             - O zdrowie i bł.Boże dla Bartłomieja 
        10.15             - Nabożeństwo Czerwcowe 
        11.15             - Śp.Marek i Zygmunt Zięba 
        19.00             - Msza Święta dziękczynna za wszystkich kapłanów którzy posługiwali i        
posługiwają w tej parafii oraz za Sakrament Pokuty i Pojednania. 
Poniedziałek   - Dzień Powszedni 

10.00            - Śp.Feliks Grabowski w rocznicę śmierci 
Wtorek - Dzień Powszedni 
        10.00            - O zdrowie i bł.Boże dla Frania z okazji 1 rocznicy urodzin.  
Środa - Dzień Powszedni 
         09.00 - Śp.Bronisława, Mieczysław i Ryszard. 
Czwartek - Dzień Powszedni 
         10.00            - O zdrowie i bł.Boże dla Wacława Mańkowskiego 
Piątek - Dzień Powszedni 
         19.30            - Śp.Ryszard w 4 rocznicę śmierci 
Sobota - Dzień Powszedni 
         08.45            - Śp.Władysław Kaliciak w 16 rocznicę śmierci 
Niedziela              - XII  Niedziela Zwykła  
         09.30           - Śp.Helena Krzeczkowska w 17 r.śmierci oraz Wincentyna Tkocz.  

11.15            - Śp.Jan i Janina Gabańscy 
12.15            - Nabożeństwo Czerwcowe 

        19.00            - Śp.ojca Józefa w 25 rocznicę śmierci 
 
          
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278    
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- Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane w naszym kościele na rzecz naszej 
Wspólnoty. W ubiegłym tygodniu zebrano: 
 

 Gift Aid             - £246.95 
 Taca                                                                    - £194.15 
 Razem                                                                 - £441.10 

 
- Osoby liczace tace niedzielne dzisiaj liczą pani Marta Kubińska i pan Paweł Bąk a w 
następną niedzielę pani Helena Kurzyna i pani Danuta Igielska. 
 
- Przyjmuję zapisy dzieci które pragną przystąpić do I Komunii Św. w roku 2018/2019. Przy 
zapisie proszę dostarczyć świadectwo chrztu dziecka. Ostatni termin zapisu to 31 sierpnia  
2018. 
 
- Nabożeństwa Czerwcowe odbywają się każdego dnia po Mszy świętej z wyjątkiem sobót o 
godz.08.45 a w niedziele na przemian po pierwszej i drugiej Mszy Świętej.  
 
- Zapraszamy na  Zabawę Rodzinną w sobotę 30 czerwca od godz.17.00 do 23.00 w Sali pod 
kościołem. Szczegóły na afiszach. Kontakt u pani Doroty lub Agaty. 
 
- Serdecznie dziękuję Kółku Teatralnemu na czele z paniami Dorotą Kowalik, Ewą Rutką i 
Anną Kręcisz za przygotowanie dwóch przedstawień a w szczególnosci dzieciom i rodzicom za 
piękne wykonanie. 
 
- Od 30 czerwca 2018 podczas mojego urlopu posługę duszpasterską w naszej parafii będzie 
sprawował Ks. Edward Kołodziej, kapłan diecezji przemyskiej. 
 
- Służba Ołtarza - „Wasza służba [ołtarza] jest czymś szczególnym, co pozwala wam 
doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w 
Eucharystii.” /Jan Paweł II do ministrantów. Zapraszamy chętnych do posługi w czasie 
niedzielnych Mszy Św. Więcej informacji jak zostać ministrantem/lektorem można uzyskać u ks. 
proboszcza. 
 
- Przeżywamy  miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa . Kult tego serca wyraża się 
także w praktykowaniu nabożeństw pierwszych piątków miesiąca , które są okazją do 
wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wszelkich zniewag, jakich nieustannie 
doznaje na skutek naszych grzechów. Także miesiąc czerwiec jest czasem przeżywanym w 
Kościele pod znakiem czci oddawanej Sercu Jezusa. Sprawujemy nabożeństwa czerwcowe, w 
czasie których śpiewamy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, Litanię do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam do modlitwy w naszych rodzinach zawierzając 
nasze sprawy Sercu Pana Jezusa. 
 
- W sobotę przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas Mszy Świętej w intencjach 
naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a dla 
zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym. 
 
-  W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
 
- Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie jutro po Mszy Świętej. 
 
- We środę Msza Święta o godz.09.00 rano. 
 
-  Wszystkim solenizantkom i solenizantom nadchodzącego tygodnia składam serdeczne 
życzenia : Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi  oraz  wstawiennictwa ich patronów. 
 


