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Nie bójcie się ludzi 

 
Słowa Ewangelii według świętego Jana 

 

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic 
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie 
miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co 

usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się 

raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają 
dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie 
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie 

bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. (Mt 10,26–33) 

 

Oto Słowo Pańskie  
Nie bójmy się! 
Nosimy w sobie tyle różnego rodzaju lęków. Boimy się gniewu Bożego, 
boimy się reakcji innych ludzi, odrzucenia, podejmowania decyzji, tego, co 
czeka nas w przyszłości... Tę listę można kontynuować bez końca. Każdy z 
nas ma inne lęki, nikt nie jest od nich wolny. Sami nie jesteśmy w stanie 
sobie z nimi poradzić. Wiele z nich jest zresztą uzasadnionych. Bóg pragnie 
jednak nas od nich wyzwolić. Wzywa nas do pełnego zaufania Mu, do 
uczynienia odważnego kroku wiary, dzięki któremu w pełni Mu zawierzymy. 
Jeśli powierzymy się Bożej Opatrzności i będziemy podążać za głosem 
Jezusa Pasterza, nic złego nie może nas spotkać. Nie oznacza to, że 
będziemy wolni od przeciwności losu czy ludzkiej niechęci. On jednak 
zawsze weźmie nas w obronę. Każdy z nas wezwany jest do odwagi, bo Kto 
natomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej miłości (1 J 4, 18). 
 
Jezu, powierzamy Tobie całe nasze życie. Wyzwól nas, prosimy, z lęków, 
które przeszkadzają nam w duchowym wzroście. 

Dzień  Intencje Mszalne 25.06-02.07.2017 r. 

Niedziela  

25.06.2017 

7:30 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i dary Ducha 
Świętego dla Pawła z okazji imienin 

9:00 
W intencji Marii i Jana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 
50. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 

11:00 
Za + Eugenię Ostrowską –  Stryjek – int. od pracowników Zespołu Sz-P im. 
św. Jana Pawła II w Miłakowie 

18:00 

1. W intencji Piotra i Marzeny Januszkiewicz o Boże błogosławieństwo dla 
nich i ich rodziny. 
2. Dziękczynna z okazji 1. rocznicy ślubu Katarzyny i Łukasza o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
3. O łaskę zdrowia dla Elżbiety 

Poniedziałek 

26.06.2017 

8:00 

1. Za + Jana Kiapśnia 
2. Za + Michała Hołowacz w 1. rocznicę śmierci oraz za  ++ z rodziny: 
Katarzynę i Bazylego Góral, a także za ++ Natalię i Mieczysława Hołowacz 

18:00 

1.Dziękczynna z okazji urodzin Ireny, o Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Matki Bożej – intencja od męża i dzieci 
2.Za + Reginę Laszuk – int. od sąsiadów z bloku nr 18 i p. Dobrzenieckiej 

Wtorek 

27.06.2017 

8:00 

1.Za ++ o. Władysława Włodykę i o. Michała Głazowskiego – int. od 
Stowarzyszenia im. o. Władysława Włodyki 
2.Za +Władysława i jego rodziców z obojga stron – o życie wieczne w 
niebie 

18:00 

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków Róży MB 
Nieustającej Pomocy 
2. Dziękczynna z okazji imienin Janiny, o Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia 

Środa  

28.06.2017 

8:00 
1.Za + Pawła Szot 
2.Za ++ Eugenię w 1. rocznicę śmierci i Antoniego Chojnowskich 

18:00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla  
o. Ireneusza z okazji imienin 

Czwartek 

29.06.2017 

8:00 
1.Za ++ Jana, Andrzeja, Piotra i Jana oraz ++ z rodziny 
2. Za + Krystynę Połom oraz ++ Rodziców i Teściów 

18:00 

1.Za ++Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i 
ich rodziców 
2. Za + Pawła Błońskiego i jego ojca oraz dziadków z obojga stron 

Piątek 

30.06.2017 

8:00 

1.W intencji Karoliny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 5. 
Urodzin 
2.Za + Janinę Kwiatek – int. od brata Czesława i bratowej Marianny 

18:00 

1.Intencja dziękczynna z okazji urodzin Josepha, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziny 
2. Za ++ Marię, Jana i Władysława Dudak oraz ++ z rodz. Dudak i Kozuszko 

Sobota 

01.07.2017 

8:00 

1.  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2.  Za ++ Dominika i Stefanię  w 5. rocznicę śmierci oraz ++ Ryszarda  
i Romana z rodziny Kania 

18:00 Za + Halinę Szczepańską i + Piotra Szczepaniuka 

Niedziela 

02.07.2017 

7:30 
W intencji Janiny Sinoradzkiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
z okazji 80-tych urodzin 

9:00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków Róży św. 
Elżbiety 

11:00 Za ++ Weronikę i Sanisława oraz Józefę i Franciszka Staśkiewicz 

18:00  Za + o. Eneasza Kowalczyka ofm 
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„Odmawiajcie codziennie różaniec.” Maryja 

            Zapraszamy o godz. 17:00 
 

 

 

25.06.2017r(niedziela) –R. Św. Agaty 
26.06.2017r(poniedziałek) –R. MB Nieustającej Pomocy 
27.06.2017r(wtorek)- R. Św. Faustyny Kowalskiej 
28.06.2017r(środa)–R. MB Królowej Polski 
29.06.2017r(czwartek) –R. MB Niepokalane Poczęcie 
30.06.2017r(piątek)-  R. Św. Anny 
01.07.2017r(sobota) – R. Św. Elżbiety   
02.07.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 
 
 

 

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA 
Tak było na festnie odpustowym w zeszłym roku. 

  

Była to świetna okazja oddania rzeczy, 

które były używane, ale są w dobrym i 

bardzo dobrym stanie, aby służyły innym. 

Serdecznie zapraszamy do 

współtworzenia tej wyprzedaży.  
Już od poniedziałku można składać swoje 

dary do kosza na furcie klasztornej, a w niedzielę 9 lipca 2017 r. zapraszamy 

na wyprzedaż podczas charytatywnego festynu na ogrodach klasztornych. 

Akcja Katolicka 
 

 

Zapraszamy do biblioteki parafialnej  
czynnej w piątek w godz.  15:00 -17:00 i w sobotę 10:00-12:00 

 
Polecamy szczególnie książkę  ''ANIELSKI PLAN'' Tomasza J. Przybysz 

 
Książka ta uzmysławia, że żadna sytuacja w życiu człowieka nie jest 

przypadkowa. Bóg działa poprzez wszystko i we wszystkich . 
  
Aniołowie Przeznaczenia żyją wśród nas. Są to zwykli, a zarazem niezwykli 
ludzie. Dzięki nim możemy odkryć sens naszego życia .To Oni wskazują nam 
drogę i udzielają realnej pomocy .Czasem jesteśmy nieświadomi, że Aniołowie 
 pomagają nam w ciężkich chwilach. Dzięki Bogu, że zsyła Je na ziemię .Nie 
zawsze są przez nas zauważane. Nie zawsze chcemy , by nam pomagały. 
Odwracamy się od Nich  i wybieramy nie tą drogę, którą wskazuje nam Bóg. 
 
Zachęcamy szczególnie młodzież, by w czasie wakacyjnym zajrzeć do tej książki 
 

Biblioteka parafiana 

 

Ogłoszenia na Niedzielę 25.06.2017 r. 

 
Wspomnienia w liturgii Kościoła; 
 W środę – wspomnienie Św. Ireneusza biskupa i męczennika 
 W czwartek  - uroczystość Apostołów Piotra i Pawła  

 

Dziś 25 czerwca br. o godz. 9:00 zapraszamy wszystkich parafian na 
odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Książniku. Uroczystej Mszy św. 
przewodniczyć będzie o. Wincenty Dobrzykowski. Piesza pielgrzymka pod 
przewodnictwem Gwardiana o. Arkadiusza spod kościoła parafialnego wyruszy 
o godz. 7:30 Zapraszamy do licznego udziału. 
 W środę swoje imieniny zakonne będzie obchodził o. Ireneusz 
Główczewski. Uroczysta Msza św. w intencji solenizanta będzie sprawowana o 
godz. 18:00. Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy w Jego intencji. 
 Od dziś do przyszłej soboty (tj. 30 czerwca) nabożeństwo ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie odprawiane o godz. 17:30, a przed nim 
różaniec o godz. 17:00 
 W przyszłą niedzielę przypada I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Akt Oddania Rodzaju Ludzkiego. 
Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na fundusz remontowy. 
 W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Msza św. o godz. 11:00 będzie 
sprawowana w kościele św. Elżbiety. 
 W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)kancelaria parafialna będzie 
czynna tylko w sobotę od godz. 10:00 do 11:00. Sprawy pogrzebowe prosimy 
załatwiać po porannej lub wieczornej Mszy św. 

FZŚ zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Częstochowy 21- 22 lipca. 
Zapisy u Pana Henryka Zalewy.  
 Już dziś zapraszamy na Festyn Parafialny, który odbędzie się 9 lipca br. 
na ogrodach klasztornych. Zapraszamy do współtworzenia Wyprzedaży 
Garażowej – jeśli ktoś chciałby podzielić się rzeczami, które są w dobrym stanie, 
aby służyły innym,  może przynieść je i złożyć do kosza na furcie. Oprócz wielu 
atrakcji Gwiazdą festynu będzie Zespół Gang Marcela. Całkowity dochód z 
festynu przeznaczony zostanie na cele charytatywne. 
 Polecamy nasz biuletyn parafialny, zanieśmy go do chorych i 
samotnych, aby czuli naszą troskę i mieli łączność z parafią. 
 Dziękujemy parafianom z ul. Olsztyńskiej nr: 9B za przygotowanie 
naszego kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościała parafialnego 
najbliższą niedzielę prosimy mieszkańców z ul. Olsztyńskiej nr 13, 9a i 9d 
 W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Leopold Filipek 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci 
niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 

 
Parafianom oraz gościom Bożego błogosławieństwa na czas wypoczynku życzą                           

Franciszkanie 


