
INTENCJE MSZALNE od 20 do 27 czerwca 2022 
 
PONIEDZIAŁEK (20 VI 2022) - Wspomnienie bł. Władysława Bukowińskiego 

700 
1) + Wacław Żaba od rodziny Ciastoń z Kuźnic 
2) + Jan Jakubowski 
3) + Elżbieta Orska od przyjaciół syna 

730 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Weroniki 
1830 ++ Henryka, Władysław Machnik 
WTOREK (21 VI 2022) - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi 

700 ++ Eugenia, Roman i zmarli z rodziny  
730 O uzdrowienie i błogosławieństwo Boże dla córki Izabeli  
1830 ++ Genowefa, Józef  Kłak, Tekla, Paweł Hus 
ŚRODA (22 VI 2022)  

700 1) + Kazimiera Rudowska od Anny, Stanisławy i Ireny 
2) + Stefania Jarząb od Marii i Henryka Smoleniów 

730 + Małgorzata Nowak od Rodziny Radia Maryja  

1830 
++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Marcin, Kazimierz, Leokadia, Michał, 
Andrzej  

CZWARTEK (23VI 2022) Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

730 
1) + Maria Gawron w rocznicę śmierci  
2) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za zniewagi i profanacje 
zadawane Bożej Miłości 

900 + Kazimiera od sąsiadek z bloku  
1830 + Edward Kępiński 
PIĄTEK (24 VI 2022) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  

700 

1) ++ Janina, Jan, Elżbieta 
2) ++ Janina, Kazimierz 
3) Dla ks. prałata Jana Franczaka o zdrowie i potrzebne łaski oraz Dary Ducha 
Świętego z okazji 58 r. święceń oraz imienin 

730 + Jan Koper 
1000 W podziękowaniu Bożemu Miłosierdziu za kolejny rok szkolny i katechetyczny 
1830 ++ Janina, Mieczysław, Justynka, Janusz Hahn 
SOBOTA (25 VI 2022) - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP 

700 1) + Maria Pitek 
2) + Kazimiera Rudowska od Zakładu Pogrzebowego Gabriel 

730 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa  
1830 ++ Stanisław, Katarzyna, Zofia, Józef 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (26 VI 2022)  
730 Za Parafian 
900 ++ Władysław, Genowefa, Józef 
1030 ++ Kazimierz, Paweł 
1200 1. + Jan Turoń z okazji imienin; 2. O wszelkie łaski i zdrowie dla ks. Prałata Jana 
1315 + Aniela Rogala w 5 rocznicę śmierci  

1700 
1) + Kazimierz Sagan 
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji święceń diakonatu dla Michała  
i o bł. Boże i opiekę MB na dalsze lata posługi 

1830 ++ Jan, Stanisław, Maria Grzesiak, Zofia Martyna 
2000 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Janiny  
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EWANGELIA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ / 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 napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa». 

ROZWAŻANIE 
Pytanie Jezusa domaga się bardzo osobistej odpowiedzi od każdego z nas. 
Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć szczerze. 
Odpowiadając na pytanie, kim jest dla nas Jezus, często zaczynamy 
kluczyć. Mówimy, że jest wybitnym mędrcem i mówcą, głosicielem 
wyjątkowo pięknej filozofii, że był dobry i życzliwy dla ludzi, wpłynął na 
losy świata i historię wielu osób. Wszystko to prawda, ale jest to 
odpowiedź niewystarczająca. Jedynie Piotr odpowiedział wprost i 
wyczerpująco: Jesteś Chrystusem Bożym. Jeśli dziś nie znajdujemy w 
sobie wystarczającej wiary, by tak zawołać, jeśli nie zobaczyliśmy jeszcze 
w swoim życiu owoców zbawienia, wysłużonych przez Jezusa, możemy 
zawsze zdać się na Piotra – Piotra Apostoła i Piotra naszych czasów – 
który od wieków składa swoje wyznanie wiary. Naszą słabą wiarę, nawet 
naszą niewiarę, możemy zakorzenić w słowach, które wyznaje Kościół: 
Jesteś Chrystusem Bożym. Ty jesteś Zbawicielem świata. 

 
 



10 PRZYKAZAŃ – NIE CUDZOŁÓŻ cz. 1 
Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył ich, by byli dla siebie 
nawzajem i dla miłości. Stworzył ich, uzdalniając do erotycznego pożądania i 
rozkoszy. Stworzył ich do przekazywania życia. Bycie mężczyzną i bycie kobietą 
do głębi determinuje człowieka. To dwa różne rodzaje odczuwania, kochania, 
inne powołanie w stosunku do dzieci, inna droga wiary. Dlatego mężczyzna i 
kobieta odczuwają ku sobie pociąg seksualny i mentalny. W okazywanej sobie 
wzajemnej miłości i jej realizacji poprzez seksualność oboje dają wyraz pełni 
miłości, do której został powołany każdy człowiek. Miłość jest dobrowolnym 
poświęceniem serca. Być pełnym miłości oznacza znaleźć w czymś tak wielkie 
upodobanie, że człowiek wychodzi z tego, w czym tkwił dotychczas, i poświęca 
się temu, co nowe. Miłość powinna cechować każdy wymiar ludzkiego życia, 
szczególnie jednak głęboko i wyraźnie powinna się urzeczywistniać tam, gdzie 
małżonkowie, kochają się i stają się „jednym ciałem". Seksualność i miłość 
nierozerwalnie przynależą do siebie. Stosunek seksualny potrzebuje ram w 
postaci wiernej, odpowiedzialnej miłości. Tam, gdzie seksualność oddzielona 
jest od miłości i szuka się wyłącznie zaspokojenia żądz, niszczy się sens 
seksualnego zjednoczenia mężczyzny i kobiety. Seksualne zjednoczenie jest 
najpiękniejszym, cielesno-duchowym wyrazem miłości. Ludzie, którzy szukają 
seksu bez miłości, oszukują, ponieważ bliskość ciał nie odpowiada bliskości ich 
serc. Kto nie panuje nad swoim ciałem, wyrządza jemu i duszy trwałą szkodę. 
Seks staje się nieludzki, zostaje zdegradowany do roli używki i staje się 
towarem. Dopiero zobowiązująca i trwała miłość tworzy przestrzeń dla 
właściwie przeżywanej i trwale uszczęśliwiającej seksualności. Czysta miłość to 
miłość, która broni się przed wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi siłami, 
które chciałyby ją zniszczyć. Żyje w czystości ten, kto świadomie akceptuje 
swoją płciowość i dobrze zintegrował ją ze swoją osobowością. Czystość i 
wstrzemięźliwość seksualna nie są tym samym. Osoba, która prowadzi w 
małżeństwie aktywne życie seksualne, również musi być czysta. Człowiek 
zachowuje czystość wtedy, gdy akt cielesny stanowi wyraz pewnej i wiernej 
miłości. Człowiek, który żyje w czystości, nie jest zabawką w rękach swoich 
żądz, lecz żyje w czystości świadomie ze względu na miłość i wyrażając przez to 
swoją miłość. Nieczystość osłabia miłości zaciemnia jej sens. Kościół katolicki 
reprezentuje całościowe podejście do płciowości. Jej elementami są: pożądanie 
seksualne, które jest czymś dobrym i pięknym; osobowa miłość; witalność tzn. 
otwartość na dzieci. 

OGŁOSZENIA NA XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godzinie 18.00 odprawiamy 
nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W oktawie, czyli do 
najbliższego czwartku nabożeństwo z procesją, na którą zapraszamy dzieci 
sypiące kwiaty i dzwoniące dzwoneczkami. W czwartek podczas wieczornej 
Mszy św. o godzinie 18.30 pobłogosławimy malutkie dzieci i wianki.  

 Dziś młodzież oazowa prosi wiernych uczestniczących w liturgii o 
wsparcie ich udziału w rekolekcjach wakacyjnych i częstuje ofiarodawców 
ciastem.  
 2. Jutro wspomnienie bł. Władysława Bukowińskiego, prezbitera, we 
wtorek św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, w czwartek uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela, w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (z 
racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych), w 
sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.  
 3. Dziękujemy panu organiście Wojciechowi, panom kościelnym, służbie 
liturgicznej ołtarza, scholi oazowej, gotowym nieść baldachim, róży męskiej i 
Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym, dzieciom, Policji i pracownikom 
Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, konstruującym i zdobiącym ołtarze 
plenerowe za pomoc w przygotowaniu i gotowość do przeprowadzenia procesji 
Bożego Ciała. Nasza procesja nie odbyła się ze względu na burzę, ale to nas 
uczy, że czasami warto dziękować Bogu i bliźnim za rzeczy, które się nie 
wydarzyły, choć były precyzyjnie i ofiarnie przygotowane. Dziękujemy bardzo.  
 3. W piątek o godzinie 10.00 w kościele górnym odprawimy Mszę św. na 
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla społeczności ZSO im. Prof. 
Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego oraz dla przedszkoli 38 i 137. Okazja do 
spowiedzi św. dla dziękujących za kolejny rok szkolny i rozpoczynających 
wakacje w każdy powszedni dzień tygodnia od godziny 18.00.  
 4. W tym tygodniu we wtorek 58. rocznica święceń ks. Prałata Jana 
Franczaka a w piątek dzień Jego imienin. Z tej okazji w piątek o 7.00 Msza św. o 
błogosławieństwo Boże i zdrowie w posłudze duszpasterskiej dla Solenizanta od 
Parafian a w niedzielę o 12.00 Msza św. w tej samej intencji od duszpasterzy. 
Zachęcamy do życzliwej modlitwy za Duszpasterza. 
 5. We wtorek, 21 czerwca o godzinie 18.30 PanaMa Chór oprawi wokalnie 
Mszę św. dziękczynną za kolejny rok Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki 
Bożej w pracy chóru. Po Mszy św. chórzyści zapraszają na krótki koncert.  
 6. W Bożym Młynie w najbliższą środę dwa wykłady. O 17.30 wykład p. 
Anny Siekierżyckiej Prawidłowy rozwój i wzrastanie dziecka - co wspólnego ma z 
nimi dieta? Po wieczornej Mszy św. wykład dr Anny Wajdy: Debora, sędzia 
Izraela zasiadająca pod palmą. Zapraszamy do udziału.  
 7. W czerwcu wsparliśmy wyjazdy zamiejscowe grup parafialnych i 
opłaciliśmy robociznę związaną z remontem płyty balkonów plebańskich 
(materiały zakupiliśmy w ubiegłym roku) na łączną kwotę 29 tys. PLN. W lipcu i 
sierpniu zwyczajowo dajemy wiernym odpocząć od składek inwestycyjnych. 
Zależy nam na tym, by rodziny mogły sobie pozwolić na skromne choćby 
wakacje. Dziękujemy wszystkim, którzy regularnie, często bez przypominania 
wspierają swymi ofiarami potrzeby parafii datkami na tacę i przelewami 
elektronicznymi.  


