
 Liturgia słowa X niedzieli zwykłej zawiera opisy dwóch wskrzeszeń: prorok Eliasz błaga 
Boga o to, by wrócił życie synowi wdowy z Sarepty Sydońskiej, a Jezus przywraca życie młodzień-
cowi z Nain. Spróbujemy na te wydarzenia spojrzeć nieco głębiej – zajrzymy pod wierzchnią war-
stwę tych wydarzeń, w których dokonuje się dużo więcej.
 Obie kobiety tracą, można powiedzieć, cały swój świat – jedynych synów. Stąd też ich 
rozpacz jest współmierna do poniesionej straty. Jednak zarówno prorok Eliasz, jak i sam Jezus, 
pokazują kobietom, że nie taka ma być w ich życiu hierarchia wartości. Śmierci ich synów miały 
sprawić, że w nich samych coś umrze. W każdej z tych kobiet dokonała się śmierć stawiania kogoś 
wyżej od Pana Boga. Musiały oddać swoich synów w objęcia śmierci, żeby zrozumieć, że całym ich 
światem ma być Ten, który świat stworzył i podtrzymuje go w istnieniu.
  „Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, (...). Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z gór-
nej izby tego domu, i zaraz oddał je matce” (1Krl 17,22-23). Podobnie w scenie ewangelicznej 
Jezus „(...) przystąpił, dotknął się mar (...) i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł 
i zaczął mówić; i oddał go jego matce” (Łk 7,14-15). Kobietom zostaje odebrany cały świat, ich 
synowie. I dostają z powrotem i synów, i cały świat, którym od tej pory jest dla nich Bóg.
 I my musimy niekiedy stracić coś, bez czego nie wyobrażamy sobie życia, by uświadomić 
sobie to, że stało się to dla nas całym światem, czymś ważniejszym od Boga. Dla św. Pawła całym 
światem był judaizm, który wyznawał. Apostoł doświadczył jednak śmierci, która wyzwoliła go 
z czegoś, w czym widział cały świat, i dała mu całkowitą wolność w Chrystusie. On ma być dla nas 
całym światem – bo On nie umiera, On nie opuszcza człowieka. Z Nim świat się nam nie zawali.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1 Krl 17,17-24; Ps 30,2-6b.11-12a.13b; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17 

 Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum 
wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a 
ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
 Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął 
się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i 
zaczął mówić; i oddał go jego matce.
 A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i 
Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej 
krainie.

8 czerwca
ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA

 Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+1378) i Marii (+1395) córką króla 
Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się praw-
dopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habs-
burgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem (1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. 
W chwili zawarcia ślubu warunkowego Jadwiga miała zaledwie 4 lata. W nadziei na przyszły ślub 
wysłano Jadwigę do Wiednia. W tym jednak roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, 
Katarzyna. W tej sytuacji odwołano Jadwigę na Węgry.
 Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi, Ma-
rię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 paź-
dziernika 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych pla-
nów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu 
królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprze-
dzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam 
również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, 
Jadwiga - 12.
 Wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił 
tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza z Odolano-
wa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele wojsk i na nowo 
przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu. 8 marca 1387 roku 
Jadwiga wjechała do Lwowa.
 Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była małoletnia, po-
zwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz 
z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Z Krzy-
żakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw 
na Litwę, jak też w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na 
Kujawach. We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, Konradem von 
Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron (1397). Doprowadziła do zgody między 
Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem (1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastycz-
no-polityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem Jadwigi. W 1392 roku uda-
ła się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku 
sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI (+1392) i Bonifacym IX 
(+1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka.



 Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy 
żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polo-
wanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło 
zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: „A kto im łzy powróci?”. Przy budowie 
kościoła Najświętszej Maryi Panny „na Piasku” w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała 
robót. Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu 
jest, dowiedziała się, że ten ma w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drob-
nymi dziećmi. Królowa, nie namyślając się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną 
drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, że bosą 
stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i 
wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo 
wiele kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga.
 Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył 
ją Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. 
Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostol-
skiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 
roku.
 Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie 
polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała wielka radość. 
Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 
marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papie-
ża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem 
zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski 
żałobą. Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - 
przez 13 lat (1386-1399).
 Opłakiwaną przez wszystkich królową pochowano w podziemiach katedry krakowskiej 
na Wawelu. W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki pod posadzką katedry. W 1949 
roku jej grób otwarto ponownie i przeprowadzono badania naukowe. Zachowane kości pochowa-
no w nowej trumnie, którą umieszczono w artystycznym sarkofagu z białego marmuru. Spoczywa 
w nim dotąd.
 Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawel-
skiej, uważany za cudowny, nazywany także „krzyżem Jadwigi”, gdyż przed nim królowa miała się 
często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Tu wreszcie miała 
zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego (i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz 
pozyskania dla Chrystusa Litwy.

10 czerwca
BŁOGOSŁAWIONY BOGUMIŁ-PIOTR, BISKUP

 Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Pochodził ze znakomitego rodu 
Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym 
krewnym, może nawet bratem, był cysters w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okolicz-
ności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest 
chrzestnym, czy też zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a 
jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186 Bogumił został po-
wołany na urząd biskupa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu katedry przechowywana jest jego stuła. 
Jednak już w roku następnym, 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił 
został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać 
się niezwykłymi zaletami ducha. Bł. Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go osobiście, napisał 
o nim w Kronice: „Mąż pełen cnót i wiedzy (...), wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szla-



chetności umysłu”. Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, 
uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne.
 Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rzą-
dów, kiedy przeznaczył dochody z kilkunastu wsi, należących do metropolii, na zorganizowanie 
nowego opactwa cystersów w Sulejowie, które ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. 
Opactwu cysterskiemu w Łeknie ofiarował dochody z trzech innych wsi. O publicznej działalności 
Błogosławionego wiemy tyle, że w roku 1191 uczestniczył w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. 
Wezwany na rozjemcę w sporze między benedyktynami a norbertanami o opactwo św. Wincen-
tego we Wrocławiu w roku 1193, przydzielił je norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną 
misję pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. W rodzinnym mająt-
ku, w Dobrowie, Bogumił ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył.
 Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 
1198 r. złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, 
gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfi-
kacyjnego, prymas Maciej Łubieński, „trawiąc czas na modlitwie i trapiąc ciało swoje postami, 
niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego życia”. W każdą niedzielę dla 
okolicznych mieszkańców odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. Przeżył tam ok. 5 lat. Dobra 
rodzinne przeznaczył na misje wśród pogańskich Prusów.
 Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza Krakowskiego miał przejść do 
wieczności 19 sierpnia. Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie 
miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to ok. 1204 r.
 Jego cześć od samego początku była żywa. Obejmowała zwłaszcza rejon Wielkopolski. 
Uciekano się do jego wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla żywego inwen-
tarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota 
dziękczynne za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański (1562-1581) w czasie badania relikwii 
Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą blachę z napisem 
pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta 
tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. 
Niestety, księga cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w Głębo-
kim pod Kruszwicą. Nowy proces kościelny rozpoczął w roku 1908 biskup kujawski, Stanisław 
Kazimierz Zdzitowiecki. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult 
biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolantą patronem archidiecezji gnieź-
nieńskiej. Ponadto bł. Bogumił jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wrocławskiej i 
diecezji włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.

11 czerwca
ŚWIĘTY BARNABA, APOSTOŁ

 Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właści-
we imię brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Alek-
sandryjskiego i Euzebiusza Barnaba miał należeć do grona 72 uczniów Pana Jezusa. Był krewnym 
św. Marka Ewangelisty, dlatego św. Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty (Kol 4,10). Barnaba 
zapewne razem ze św. Pawłem przybył do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, znanego rabina - 
uczonego żydowskiego, pogłębić swoją wiedzę w zakresie religii mojżeszowej. Dzieje Apostolskie 
tymi słowy wprowadzają nas w okoliczności początków jego działalności. „Józef, nazwany przez 
Apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą 
posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów” (Dz 4,36-37).
 O powadze, jakiej zażywał wśród Apostołów, świadczy to, że to Barnaba przygarnął św. 
Pawła po jego nawróceniu i dopiero z Barnabą Paweł mógł pójść do pozostałych Apostołów (Dz 
9,26-27). Wraz ze św. Pawłem Barnaba udał się do Antiochii, gdzie pozyskali wielką liczbę wier-
nych dla Chrystusa. Był to rok 42 po narodzeniu Pana Jezusa. Barnaba i Paweł swoje nauczanie 
kierowali najpierw do Żydów. Kiedy jednak ci ich odrzucili, poszli do pogan. Aby jednak neofitów 



nie zrazić, nie nakładano na nich żadnych obowiązków prawa mojżeszowego, a żądano jedynie, by 
dawali świadectwo Chrystusowi przez przyjęcie chrztu i życie zgodne z Ewangelią. Wieść o tym 
dotarła jednak do gminy jerozolimskiej, która pilnie przestrzegała prawa mojżeszowego. Barnaba 
po raz pierwszy wprowadził Pawła do gminy żydowskiej. Obaj Apostołowie bronili tam swojego 
kierunku działania wobec nawróconych z pogaństwa. Ich stanowczymi przeciwnikami byli nato-
miast nawróceni Żydzi. Sprawę rozstrzygnął na korzyść Barnaby i Pawła św. Piotr, a poparł go św. 
Jakub Młodszy. Ustalono, że wolno nawracać pogan, kiedy w danym mieście Żydzi nie przyjmą 
nauki Chrystusa Pana, oraz że nawróconym z pogaństwa nie należy narzucać obowiązku zacho-
wania prawa mojżeszowego (Dz 15,1-35).
 Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary (Dz 11,22-24). Ra-
zem ze św. Markiem jako towarzysz św. Pawła udał się w pierwszą podróż misyjną na Cypr, a 
stamtąd do Azji Mniejszej (Dz 13,1-14). Na Cyprze dokonali nawrócenia namiestnika wyspy, Ser-
giusza Pawła. Kiedy w miasteczku Perge św. Paweł uzdrowił człowieka chromego, „na widok tego, 
co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do 
nas». Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, 
który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramy woły i przyniósł wieńce, i chciał z 
tłumem złożyć (im) ofiarę. Na wieść o tym Apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty (...) Zawie-
dziony tłum od entuzjazmu przeszedł do wściekłości”. Pobudzeni przez Żydów z Ikonium poganie 
omal nie pozbawili Apostołów życia, św. Pawła ukamienowali, ale cudem wyszedł z ich rąk (Dz 
14,1-21).
 Barnaba zamierzał wraz z Pawłem udać się w drugą podróż misyjną. Doszło jednak do 
konfliktu, gdyż Paweł stanowczo sprzeciwił się, by w tej podróży brał udział również Marek, który 
w czasie pierwszej wyprawy samowolnie ich opuścił. Barnaba w tej sytuacji wycofał się i powrócił 
z Markiem na Cypr, gdzie kontynuowali pracę apostolską (Dz 15,39-40). Odtąd giną wszelkie 
informacje o Barnabie. Według podania miał pozostać na Cyprze jako pierwszy biskup i pasterz 
tej wyspy. Miał także działać w Rzymie, Aleksandrii, Mediolanie. Około 60 r. na Cyprze, w mie-
ście Salaminie, poniósł wedle tego przekazu śmierć męczeńską przez ukamienowanie. Jak mówi 
podanie, za cesarza Zenona w roku 488 odnaleziono relikwie św. Barnaby. Miał on na piersiach 
Ewangelię św. Mateusza, którą sam własnoręcznie dla swojego użytku przepisał.
 Jak wielką popularnością cieszył się w pierwotnym chrześcijaństwie św. Barnaba, świad-
czą liczne apokryfy: Dzieje Barnaby, Ewangelia Barnaby oraz List Barnaby.Dzieje Barnaby opisują 
walki, jakie Apostoł musiał staczać z Żydami, którzy mieli go spalić żywcem. Jego prochy miał 
zebrać ze czcią św. Marek. Dziełko powstało ok. roku 400 na Cyprze. Ewangelię Barnaby mieli na-
pisać gnostycy. Jest wspomniana w pismach niektórych ojców apostolskich, ale jej treści bliżej nie 
znamy. Ciekawym dokumentem jest List Barnaby z wieku II, w którym autor poleca alegorycznie 
tłumaczyć teksty Pisma świętego. Teologicznie cenną jest druga część tego Listu, mówiąca o pre-
egzystencji Chrystusa Pana, o tajemnicy Jego wcielenia i o dwóch drogach - światła i ciemności.
 Kult św. Barnaby był już w czasach apostolskich tak wielki, że tylko jemu jednemu z 
uczniów Dzieje Apostolskie nadają zaszczytny tytuł Apostoła. W wieku XVI powstał zakon Re-
gularnych Kleryków św. Pawła, założony przez św. Antoniego Marię Zaccaria, od macierzystego 
kościoła św. Barnaby nazywany popularnie barnabitami.
 Barnaba jest patronem Florencji i Mediolanu, w którym według tradycji nauczał; czczo-
ny jest także jako orędownik podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych.

Źródło: brewiarz.pl



INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  6 czerwca 2016 r.

7.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Edyty, 
Sylwii i Artura z rodzinami

8.00 ++ Gerda (21. r. śm.) i Roman Janiccy

18.00 1) W intencji Caritas
2) + Romualda (ona) Ratajek (m-c po pogrzebie)

19.00 ++ Halina i rodzice z ob. stron

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – codziennie o godz. 17:30.
2. Uczniów klas II gimnazjum zapraszamy na spotkania przygotowujące do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania – we wtorek (I grupa) i w piątek (II grupa) o godz. 16:30 w salce parafialnej. 
3. Msza Św. w intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 
Caritas w poniedziałek o godz. 18:00. Spotkanie zespołu wyjątkowo w czwartek o godz. 19:00.

4. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w poniedziałek o godz. 19:00 w sali parafialnej. Temat 
katechezy: „Tajemnica Trójcy Świętej”. Katechezę poprowadzi ks. Mateusz.
5. Msza Św. dla chorych i ich rodzin w sobotę o godz. 10:00. Po Mszy Św. spotkanie w sali para-
fialnej.
6. Spotkanie dla ministrantów, aspirantów i chłopców pragnących zostać ministrantami w so-
botę o godz. 11:00 w zakrystii.
7. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne. Już dziś 
dziękujemy za każdy dar serca.
8. W tym roku Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpoczyna się już 6 lipca, a kończy 
się 21 lipca. Zapisy do grupy biało-czerwonej w parafii NMP Królowej Różańca Świętego w po-
niedziałki, wtorki i środy w godzinach 18:00-19:00 w dolnym kościele.
9. Zapraszamy dzieci na wakacyjny wyjazd na Podlasie w dniach 26 czerwca-3 lipca. Więcej 
informacji na tablicach informacyjnych. Zapisy u ks. Adama.
10. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 3-14 września. Zwolniło się 
parę miejsc. Więcej informacji na plakatach. Koszt: 900 zł i 385 €. Osoby zainteresowane piel-
grzymką prosimy o kontakt z ks. Adamem.
11. Wchodzimy w ostatnią fazę przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w naszej archidiece-
zji. Chcemy dobrze ugościć pielgrzymów i zapewnić im jak najlepsze warunki pobytu. To wszyst-
ko wiąże się z wydatkami, którymi nie możemy obarczać samych tylko punktów przyjęć. Dlatego 
od najbliższej niedzieli będą wystawione kosze, do których można będzie złożyć produkty żyw-
nościowe. Zbieramy: wodę w butelkach od 0,5 do 1 litra (tego potrzeba najwięcej); produkty żyw-
nościowe, które będzie można dać pielgrzymom do plecaka, kiedy będą wyruszać na zwiedzanie 
miast (czekolady, ciastka, batoniki oraz produkty, które mogą stać się drugim śniadaniem). Towa-
ry powinny mieć długą datę ważności i nie wymagać chłodnych warunków przechowywania. Nie 
zbieramy produktów do gotowania posiłków (makaronów, mąki itp.).



WTOREK   7 czerwca 2016 r.
7.00 ++ Andrzej Powalski i Jadwiga Zamojska
8.00 ++ Ludwika Cichowska (5. r. śm.) oraz zmarli z rodziny
18.00 O błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Grzegorza i Zenona z rodzinami oraz za wnuków
19.00 ++ Krystyna (16. r. śm.), rodzice: Adam i Rozalia oraz rodzeństwo: Kazimierz i Maria

ŚRODA   8 czerwca 2016 r.
7.00 ++ Grzegorz Elward (33. r. śm.) oraz zmarli rodzice z ob. stron
8.00 ++ Daniela (ona) Żygadło (10. r. śm.) i zmarli z rodziny
18.00 ++ Antoni (14. r. śm.) oraz zmarli z rodziny

19.00 ++ Syn Jan, rodzice: Stanisław i Agnieszka Rządowie, Katarzyna i Franciszek 
Łukasiewiczowie oraz bracia i siostry
CZWARTEK   9 czerwca 2016 r.

7.00 Dziękczynna w 80. urodziny Władysława oraz Marii
8.00 Dziękczynna w 80. urodziny Jadwigi Michalskiej z prośbą o błog. Boże
18.00 Zbiorowa za zmarłych
19.00 ++ Rodzice: Helena i Wacław, Wanda i Kazimierz oraz zmarli z rodziny

PIĄTEK   10 czerwca 2016 r. 
7.00 ++ Ewa i Janina
8.00 O Boże błog., opiekę MBF dla Kazimiery i Stanisława w rocznicę ślubu

18.00 1) + Wanda Ochylska
2) + Wojciech Zarzycki (m-c po pogrzebie)

19.00 ++ Teresa i Edmund Banasiowie
SOBOTA   11 czerwca 2016 r. 

7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Joachima w 30. rocznicę święceń kapłańskich
8.00 + Mariusz Pietrzak (m-c po pogrzebie)

18.00 1) Dziękczynna za 40 lat życia Katarzyny z prośbą o błog. Boże oraz opiekę MBF
2) + Janina Kwiatkowska (m-c po pogrzebie)

19.00 ++ Zygmunt Czoska, Julia i Tadeusz Pioch
NIEDZIELA    12 czerwca 2016 r.

6.30 + Maria (2. r. śm.)

8.00
O potrzebne łaski, dary Ducha Św. w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji 
i kapłanów pracujących w tej parafii oraz z niej pochodzących, a także o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne

9.30 ++ Rodzice: Marianna i Jan Boguszowie
11.00 ++ Zofia Pawłowska (10. r. śm.) oraz rodzice i dziadkowie z ob. stron

12.30
1) ++ Józefa (ona), Czesław, Mirosław i Józef
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MBF dla Jadwigi i Mieczy-
sława z okazji 54. rocznicy sakramentu małżeństwa

14.00 + Marian Fitas (7. r. śm.)
18.00 ++ Mama Aleksandra (20. r. śm.) oraz zmarli z rodziny
19.30 Za parafię



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 12 czerwca, przed Mszą Św. o 
godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.
W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI PROROK ELIASZ WSKRZESIŁ SYNA WDOWY (1 Krl 17)?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:


