INTENCJE MSZALNE od 24 czerwca do 30 czerwca 2019
Poniedziałek, 24 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA
7.00
1) Dziękczynna za powołanie i posługę kapłańską ks. prałata Jana Franczaka, z
prośbą
o zdrowie, potrzebne łaski, Dary Ducha Św. oraz opiekę MB i Świętych Patronów
z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich i imienin – int. od Parafian; 2) ++ Władysław,
Aniela, Stanisław Jędrzejczyk i zmarli z Rodziny; 3) ++ Józefa, Łucja, Feliks, Jacek, Stanisław, zmarli z rodzin: Nagaczów, Wilków, Dzieżów, Adamków, Kwietniów i za wszystkich dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 + Jan Koper w dniu imienin
Wtorek, 25 czerwca
7.00
1) + Olga; 2) + Józef Franczak – int. od Parafian
18.30 + Aniela Rogala w 2. rocz. śm.
Środa, 26 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO, PREZBITERA
7.00
O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Piotra Zioło, ks. Piotra
Piekarczyka i ks. Pawła Gałuszki z okazji imienin – int. od Parafian
18.30 + Kazimierz Sagan w 15. rocz. śm.
Czwartek, 27 czerwca – MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
7.00
1) O potrzebne łaski i opiekę MB dla Władysławy Tekieli oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny; 2) + Józef Franczak – int. od Parafian
18.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ani i Jarka
Piątek, 28 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
JEZUSA
7.00
W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 ++ Piotr, Maria i ich Dzieci
Sobota, 29 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I
PAWŁA
7.00
1) O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla o. Pawła Sroki – int. od
Parafian; 2) INTENCJA
18.30 ++ Stefania i Paweł
XIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 czerwca
7.30
+ Teresa Kralka
9.00
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Doroty i Piotra w 30. rocz.
ślubu
10.30 + Ryszard Kramer w 7. rocz. śm. i zmarli z Rodziny
12.00 ++ Anna i Władysław
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Krzysztofa w 25. rocz. ślubu
20.00 Za Parafian
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EWANGELIA NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 9,18-24/
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się
do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?».
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy, za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za
Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o
tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten
je zachowa».
REFLEKSJA
Jezus niezrozumiany stał się Jezusem odrzuconym. Wszystko za sprawą
tego, że posłannictwo Chrystusa wykraczało poza ciasne myślenie Jego oponentów. Ewangelia uczy nas, że ważniejsze niż rozumienie musi być zaufanie,
zawierzenie Bogu. On bowiem jest nieskończenie większy od tego, co moglibyśmy o Nim pomyśleć czy powiedzieć.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia uczniom pytanie „kim Jestem?”.
Piotr odważył się na odpowiedź: Jesteś Mesjaszem Bożym. Odpowiedź jasna,
ale ludzki rozum tu nie wystarcza, bo Mistrz jest również Synem Człowieczym.
Wejście w misterium Boga wymaga serca oczyszczonego z obiegowych wyobrażeń o Nim. Wymaga wewnętrznej ciszy, miejsca na osobności, a przede
wszystkim szczerej i zażyłej modlitwy.

CZY BÓG JEDZIE NA WAKACJE?
Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem, że zamiast zostawić Go w domu, zabierzemy Go ze sobą.
Pod koniec czerwca dzwonek w szkołach obwieścił wakacje! A więc czas bez szkoły,
bez nauki, bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania każdego ranka ciężkiego plecaka i
co najważniejsze – bez porannego wstawania. Pewnie każdy zgodzi się, że te ponad 60 dni bez
nauki w lipcu i sierpniu to chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się odpoczynek. Łatwo wtedy cytować słowa Jezusa z szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Marka: Idźcie i odpocznijcie nieco (Mk 6, 31). Apostołowie, po trudzie ewangelizowania, wrócili do Jezusa i opowiadali o swoich osiągnięciach. Mimo entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych, skoro Jezus odsyła ich, aby poszli odpocząć. Kiedy
uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w
ręku swoje świadectwo, wie też, że czeka go zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie
go na górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe kraje. Niektórzy marzą o
spływie kajakowym lub o wędkowaniu. Różne mamy pomysły na wakacje i w różne miejsca
jedziemy. Wakacje to taki piękny czas mający jedną wadę – kiedyś muszą się skończyć. Wtedy
wracamy do naszej codzienności, do szkoły, do różnych innych zajęć. Myślę, że warto już na
samym początku wakacji pomyśleć o tym, co mówili Piotrek i Łukasz: czy Pan Bóg też jedzie
na wakacje? Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem, że my Go ze sobą zabierzemy!
Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też
Bóg. Nie chce On, abyśmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On chce być z nami i
przeżywać wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą na
wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem,
Przyjacielem, Przewodnikiem… Mamy pamiętać, że na czas wakacji wcale nie zamykają kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest sprawowana Msza Św. Również w wakacje należy
pamiętać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać
ze sobą Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia; dziękować Mu za słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi, której doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas spotkają! Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał:
Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji,
dla pieniędzy, dla własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą chwilę oddajmy
Jemu. Każda chwila wakacyjnej radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.
Na wyjeździe uczniowsko-parafialnym na Mazurach – Węgorzewie – zauważyłem
przed jednym z kościołów plakat ewangelizacyjny z napisem: Nie ma wakacji bez Boga!. Zastanawiałem się, ile osób to czyta i ile się tym przejmuje. Gdy byłem na niedzielnej Mszy,
zrozumiałem, że bardzo wielu. Miejscowy kościół był przepełniony turystami. To naprawdę
piękne widzieć, że tak wielu ludzi chce dziękować Bogu za swój czas wypoczynku. Przypomina mi się też album z fotografiami z życia św. Jana Pawła II. Na jednym ze zdjęć widać, jak ks.
Karol Wojtyła będąc na wyprawie kajakowej, sprawuje z grupą młodzieży Eucharystię. Na
innym natomiast sam siedzi w kajaku i odmawia modlitwę brewiarzową. Bardzo często wakacje to czas, gdy możemy się wyrwać z naszego zagonienia. Receptą na odpoczynek nie musi
być wcale znane stwierdzenie „przestać myśleć o wszystkim”. Może raczej należy myśleć o
tym, co najważniejsze. Jezus mówi do nas poprzez karty Ewangelii: przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię (Mt 11, 28). Ten wakacyjny czas
może być dla nas okazją do spotkania z Bogiem, który nie obciąża, a ukazuje, iż to właśnie
dzięki modlitwie możemy nabrać jeszcze więcej sił.

Wakacje to doskonały czas na test naszej wiary. Być może czasami naszą obecność na
Eucharystii, spowiedź, modlitwę traktujemy jedynie jako praktyki religijne, które są jednym z
wielu „obowiązków” naszego życia. A przecież mówi się, że wakacje to czas, gdy od obowiązków mamy odpocząć. Warto wtedy zapamiętać stwierdzenie: oczywiście, że Pan Bóg jedzie na
wakacje, ale pod warunkiem, że my Go ze sobą zabierzemy (…).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Dziś nabożeństwo czerwcowe z procesją w
oktawie o 18.00. W dni powszednie do czwartku po wieczornej Mszy św. o godzinie
18.30. Jutro uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. w czwartek wspomnienie
NMP Nieustającej Pomocy. Z tej racji dziś odpust w parafii w Mydlnikach z sumą o
godzinie 11.00. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała pobłogosławienie
dzieci, zwłaszcza tych, które dzielnie uczestniczą w sypaniu kwiatów i dzwonieniu w
czasie procesji oraz pobłogosławienie wianków. W piątek uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła i wspomnienie
Niepokalanego Serca NMP. W najbliższą niedzielę zakończymy odprawianie nabożeństw czerwcowych z procesją.
2. Dziękujemy orkiestrze dętej, panu organiście, panom kościelnym, spontanicznie niosącym feretrony i chorągiew, róży męskiej, służbie liturgicznej ołtarza,
dzieciom, Policji i pracownikom Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu procesji Bożego Ciała.
3. Jak wcześniej informowaliśmy, od najbliższej niedzieli wprowadzamy wakacyjny harmonogram odprawiania Mszy św. niedzielnych, czyli nie odprawiamy
Mszy św. o godzinie 13.15 i o 17.00. W tygodniu od jutra Msze św. o 7.00 i o 18.30, a
okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. Kancelaria od jutra w okresie
wakacyjnym będzie czynna w poniedziałek od godziny 19.30 do 20.30, w czwartek od
godziny 17.00 do 18.00, w sobotę w wakacje kancelaria parafialna nieczynna. Więcej
ważnych informacji dotyczących funkcjonowania parafii w trybie wakacyjnym w gablotach parafialnych, przy wejściu do kancelarii i na stronie internetowej parafii.
Wszystkim, którzy mogą sobie na to pozwolić, życzymy udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji z czasem na modlitwę i udziałem w niedzielnej Mszy św.
4. W poniedziałek o 17.00 spotkanie przedwakacyjne POAKu. W czwartek po
czerwcówce zakończenie prób parafialnej orkiestry dętej i grill dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini oraz dla zaproszonych gości.
5. Ks. Maksym Padlewski z całą wspólnotą parafialną dziękuje za składkę,
którą zebrał w naszej parafii przed dwoma tygodniami na potrzeby katolickiej parafii
NSPJ w Chersonie w wysokości 15460 PLN. Pamiętamy, że składka wesprze remont
ogrzewania w kościele i w domu parafialnym. Dziękujemy za ofiary wpłacane podczas składki na przygotowanie procesji Bożego Ciała. Wydaliśmy z zebranej kwoty
1400 PLN na koszty związane z organizacją procesji, resztę włączyliśmy do budżetu
parafii na bieżące wydatki. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Franczaka. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

