
Mamy w swojej naturze coś takiego, że bardzo pragniemy wolności. Kiedy ktoś nam ją zabiera, 
buntujemy się i walczymy o to, żeby nam ją zwrócono. Nie chcemy być niewolnikami. A jednak bardzo 
często stajemy się niewolnikami i to z własnej woli. Stajemy się niewolnikami samych siebie. Jezus 
chce nas z tego wyzwolić i poprowadzić do wolności trudnej, ale prawdziwej – do takiej wolności, 
która przyniesie nam szczęście.

W drugim czytaniu słyszymy słowa św. Pawła: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. (...) 
Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni 
służcie sobie wzajemnie!” (Ga 5,1.13). Wolność, którą chce nam dać Jezus jest wolnością od własnej 
woli. Nie polega ona na samowoli, lecz na dobrowolnym poddaniu się woli Bożej. Takie poddanie się 
nie odbiera mi wolności, bo wynika z miłości i zaufania wobec Boga.

Bardzo trudno jest zdobyć się na takie zaufanie Bogu. Zwykle udaje się to nam tylko w jakimś 
stopniu, bo zostawiamy sobie „zawór bezpieczeństwa” – pójdę za Tobą, Panie, „ALE”. I właśnie to „ale” 
jest czymś, co wtrąca nas do więzienia, którym jesteśmy sami dla siebie. Postępujemy dokładnie tak, 
jak Elizeusz z pierwszego czytania czy inni wspomniani w odczytywanym dziś fragmencie Ewangelii 
ludzie: „Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę” (1 Krl 19,20), „pozwól mi najpierw pójść i 
pogrzebać mojego ojca” (Łk 9,59), „pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu” (Łk 9,61).

Na taką postawę Bóg odpowiada słowami Eliasza: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?” (1 
Krl 19,20). Po co dałem ci swojego Syna? Po co oddawał za ciebie życie, skoro ty i tak jesteś ode mnie 
mądrzejszy i sam wiesz najlepiej, czego ci trzeba? Wyzwolenie z niewoli „ale” jest konieczne, żeby 
moja więź z Jezusem była więzią miłości. Zaufaj! Bez żadnego „ale”!

BEZ ŻADNEGO „ALE”!
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed 
sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przy-
gotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i 
Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy 
się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu od-
powiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 
głowę mógł oprzeć.

Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 
mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jesz-
cze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus 
mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
28 CZERWCA 

ŚWIĘTY IRENEUSZ, BISKUP I MĘCZENNIK
Ireneusz urodził się w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji) około 130 r. (chociaż podawane są też 

daty między 115 a 125 rokiem albo między rokiem 130 a 142). Był uczniem tamtejszego biskupa, św. Po-
likarpa - ucznia św. Jana Apostoła. W swoim dziele Przeciw herezjom Ireneusz pisze, że gdy był uczniem 
św. Polikarpa, ten był już starcem. Apostołował w Galii (teren dzisiejszej Francji). Stamtąd w 177 r. zo-
stał wysłany przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Kiedy Ireneusz był w drodze do Rzymu,  
w mieście nastało krwawe prześladowanie, którego ofiarą padli św. Potyn, biskup Lyonu, i jego 47 towa-
rzyszy. Kiedy Ireneusz powrócił do Lyonu (łac. Lugdunum), został powołany na biskupa tegoż miasta 
po św. Potynie. Jako wybitny teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że tylko Kościół 
przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów.

Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił jednak dzieło, które stanowi 
prawdziwy jego pomnik i wydaje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznej autora, jak też  
o żarliwości apostolskiej o czystość wiary. Ireneusz używał greki. W swoim dziele  Przeciw here-
zjom (które zachowało się w jednej z łacińskich kopii) przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pier-
wotne chrześcijaństwo. Jest to więc niezmiernie ważny dokument. Zbija on błędy i daje wykład auten-
tycznej wiary. Zawiera nie tylko indeks herezji, ale także sumę tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców 
Kościoła. Drugie dzieło, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, zachowało się w przekładzie na język 
ormiański. Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie Tradycji i sukcesji apostolskiej, a także spis papieży od 
św. Piotra do Eleuteriusza. Euzebiusz z Cezarei (pisarz i historyk Kościoła żyjący na przełomie III i IV 
w.) nie podaje, jaką śmiercią pożegnał życie doczesne w 202 r. Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej 
śmierci w czasach prześladowań Septymiusza Sewera piszą św. Hieronim i św. Grzegorz z Tours. Pocho-
wany został w Lyonie, w kościele św. Jana, który później otrzymał jego imię. Relikwie zostały zniszczone 
przez hugenotów w 1562 r.

Kościół w Lyonie oddaje cześć św. Ireneuszowi jako doktorowi Kościoła i swemu głównemu patro-
nowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku 1922 doroczną pamiątkę św. Ireneusza rozszerzył na 
cały Kościół.



29 CZERWCA 
ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTR I PAWEŁ

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby rów-
nał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie 
byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa 
życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pa-
miątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli 
śmierć męczeńską tego samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 
czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był 
to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obcho-
dzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od IV w.) - wyznawców.

Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym 
spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości 
położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, który Szymona 
przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzece Jordan, jaki Chrystus Pan otrzymał z rąk 
Jana Chrzciciela (Mt 10,2; J 1,41). To, że Chrystus Pan zetknął się z Andrzejem i Szymonem w pobliżu 
rzeki Jordan, wskazywałoby, że obaj bracia byli uczniami św. Jana (J 1,40-42). Ojcem Szymona Piotra 
był Jona (Jan), rybak galilejski. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od 
razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb 
definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim bratem, Andrzejem (por. 
Łk 5,1-11).

Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał  
w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1,29-31; Łk 4,38-39). Tradycja wczesnochrze-
ścijańska wydaje się potwierdzać, że miał dzieci, gdyż wymienia jako jego córkę św. Petronelę. Nie jest 
to jednak pewne.

Jezus bardzo wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apostołów. Piotr był świadkiem - wraz z Janem  
i Jakubem - wskrzeszenia córki Jaira (Mt 9,23-26; Mk 5,35-43; Łk 8,49-56), przemienienia na górze Ta-
bor (Mt 17,1-13; Mk 9,2-13; Łk 9,28-36) i krwawego potu w Getsemani (Mt 26,37-46; Mk 14,33-42; Łk 
22,41-46). Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał na to różne odpowiedzi. 
Kiedy zaś rzucił im pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” - usłyszał z ust Piotra wyznanie: „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego”. Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 
16,18-19).

Można byłoby wymienić jeszcze inne historie związane z Piotrem. Jezus ratuje Piotra, kiedy tonął  
w Jeziorze Galilejskim (Mt 14,28-31). Piotr płaci podatek za Jezusa i za siebie monetą, wydobytą  
z pyszczka ryby (Mt 17,24-27); od Piotra Pan Jezus zaczyna mycie nóg Apostołom przy Ostatniej Wie-
czerzy (J 13,6-11). Przed pojmaniem Mistrza Piotr zapewnia Go o swojej dla Niego wierności (Mt 
26,33). W Getsemani występuje w obronie Jezusa i ucina ucho słudze arcykapłana, Malchusowi (Mt 
26,51-54; Mk 14,47; Łk 22,49-50; J 18,10-11). On jeden, wraz z Janem, idzie za Chrystusem aż na po-
dwórze arcykapłana. Jednak tu, rozpoznany, wyrzeka się ze strachu Jezusa i trzykrotnie potwierdza za-
parcie się przysięgą. Kiedy zapiał kogut, przypomniał sobie przepowiednię Chrystusa i gorzko zapłakał 
(Mt 26,69-75; Mk 14,66-72; Łk 22,54-62; J 18,15-27).

Przed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę pasterzowania nad Jego Apo-
stołami i pozostałymi wiernymi wyznawcami (J 21,15-19). Apostołowie od początku podjęli te słowa 
i uznali w Piotrze pierwszego spośród siebie. We wszystkich wykazach apostolskich Piotr jest zawsze 
stawiany na pierwszym miejscu (Mt 10,2; Mk 3,16; Łk 6,14; Dz 1,13). Pisma Nowego Testamentu wy-



mieniają go 150 razy. Piotr proponuje Apostołom przyłączenie do ich grona jeszcze jednego w miejsce 
Judasza (Dz 1,15-26). Piotr pierwszy przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego i pozyskuje 
sporą liczbę pierwszych wyznawców (Dz 2,14-36). Uzdrawia chromego od urodzenia i nawraca kilka 
tysięcy ludzi (Dz 3,1-26). Zakłada pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie i sprawuje nad nią wła-
dzę sądowniczą (Dz 5,1-11). To jego Chrystus poucza w tajemniczym widzeniu, że ma także przyjmo-
wać pogan i nakazuje mu udać się do domu oficera rzymskiego, Korneliusza (Dz 10,1-48). Na Soborze 
apostolskim Piotr jako pierwszy przemawia i decyduje, że należy iść także do pogan, a od nawróconych  
z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów judaizmu, obowiązujących Żydów (Dz 15,1-12).  
W myśl zasady postawionej przez Pana Jezusa: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” (Mt 26,31) 
- właśnie Piotr stał się głównym przedmiotem nienawiści i pierwszym obiektem prześladowań. Został 
nawet pojmany i miał być wydany przez króla Heroda Agryppę I Żydom na stracenie. Jednak anioł 
Pański wybawił go cudownie od niechybnej śmierci (Dz 12,1-17).

Niebawem po uwolnieniu Piotr udał się do Antiochii, gdzie założył swoją stolicę (Ga 2,11-14). 
Stamtąd podążył do Małej Azji i Koryntu (2 P 1,1), aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu także 
poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona ok. 64 roku, umierając na krzyżu, jak mu to 
zapowiedział Chrystus (J 21,18-19). O pobycie Piotra w Rzymie i jego śmierci piszą między innymi: św. 
Klemens Rzymski (+ok.97), List do Koryntian, 5; św. Ignacy z Antiochii (+ok.117), List do Rzymian 4, 
3; św. Dionizy z Koryntu (+160); św. Ireneusz (+202); Euzebiusz - Historia Kościoła 2, 25, 8; św. Kajus 
Rzymski (+296) i wielu innych.

Św. Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego Nowego Testamentu. Dyktował 
je swojemu uczniowi Sylwanowi (1P 5,12). Wyróżniają się one niezwykłą plastyką i ekspresją. Jako 
zwierzchnik Kościoła Piotr ma odwagę przestrzec wiernych przed zbyt dowolnym tłumaczeniem pism 
Pawła Apostoła (2P 3,14-16). Pierwszy list Piotr pisał ok. 63 r., przed prześladowaniem wznieconym 
przez Nerona. Pisał go z Rzymu. Drugi list, pisany również z Rzymu, prawdopodobnie został zredago-
wany w więzieniu, gdyż Piotr pisze o swojej rychłej śmierci. Tak więc list powstał w 64 lub 67 roku (2P 
1,14).

O wielkiej popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy. Na pierwszym miejscu należy do 
nich Ewangelia Piotra, której fragment udało się przypadkowo odnaleźć w roku 1887 w Achmin w Gór-
nym Egipcie. Mogła powstać już w latach 120-130 po Chrystusie. Kerygma Piotra - to rodzaj homilii. 
Powstała ona również ok. roku 130 i ma zabarwienie gnostyckie. Apokalipsa św. Piotra należała kiedyś 
do najbardziej znanych apokryfów. Pochodzi ona również z początków chrześcijaństwa, odnaleziona 
została w roku 1887 wraz zEwangelią Piotra. Zawiera opis sądu i losu dusz po śmierci. Wreszcie apokryf 
już znacznie późniejszy, z V w., Dzieje Piotra i Pawła. Autor tak niepodzielnie łączy losy obu Apostołów, 
że oznacza datę ich śmierci nie tylko w jednym roku, ale nawet w jednym dniu. Nadto według autora 
obydwaj Apostołowie zostali pochowani w jednym miejscu. Wyznaczoną przez autora tego apokryfu 
datę śmierci przyjęło Martyrologium Rzymskie.

Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżo-
wany według świadectwa Orygenesa głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać 
na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem bazylikę. 
Obecna bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, zbudowana została w latach 1506-
1629. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. W czasie prac 
archeologicznych przeprowadzonych w podziemiach bazyliki św. Piotra w latach 1940-1949 znaleziono 
pod konfesją (pod głównym ołtarzem bazyliki) grób św. Piotra.

Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła, w samym Rzymie 
istnieją ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej (Montorio), czyli na Janikulum, zbudowany na 
miejscu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony na 
miejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony; kościół świętych Piotra i Pawła; kościółek „Quo vadis” przy 
Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie Chrystus według podania miał zatrzymać Piotra, usiłującego 
opuścić Rzym.



Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awi-
nionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, 
Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, 
zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

Źródło: brewiarz.pl

APOSTOLAT MARGARETKA
Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów jako odpo-

wiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozi Zovce, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju 
(Bośnia i Hercegowina), objawiła się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Ojciec Jozo 
wspomina słowa Maryi: Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej 
wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różań-
cu każdego dnia. Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się  
w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu 
zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę  
w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemałe zgorszenie dla wier-
nych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła.

         Matka Boża bardzo pragnie, aby wszyscy wierni gorąco kochali swych kapłanów, gdyż każdy 
kapłan jest jak Mojżesz, aby prowadzić Kościół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej, tj. nieba. Bez 
wiernych i roztropnych kapłanów Kościół nie wie dokąd iść, brakuje mu nadprzyrodzonych źródeł 
uświęcenia (słowa Bożego, Eucharystii, odpuszczenia grzechów, uzdrowienia, wyzwolenia spod władzy 
szatana), a wierni są jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Dlatego Matka Boża pragnie, aby każ-
dy kapłan ponownie znalazł właściwe mu miejsce w twoim sercu, w twojej modlitwie, w twojej rodzinie, 
i uzyskał potrzebną mu duchową ochronę i materialne wsparcie.

     MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia niezwykłej osoby, 
którą była Margaret O’Donnell z Kanady. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choro-
bą Heinego-Mediny podczas spotkania rodzinnego. Zawieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do 
Montrealu. Po trzech miesiącach leczenia, wróciła do domu, ale była całkowicie sparaliżowana, mogła 
poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla in-
nych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie, modląc się za 
swoją parafię, proboszcza, kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, 
zwiększała się liczba kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o tę formę modlitwy. Przyjmo-
wała czasem 20 osób dziennie. Wielu kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła 
swoim cierpieniem. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, 
cierpienia i modlitwy.

     Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O’Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, 
Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, 
i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to z francuskiego marguerite, oznacza polny kwiatek w Polsce 
nazywany margerytką.

     Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęce-
nie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach 
imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej 
modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

     Ojciec Jozo Zovko wspomina: Pewnego dnia przybyła pielgrzymka z Kanady. W Tihaljinie, czeka-
jąc na mnie aż wrócę z pogrzebu, pani profesor dogłębnie poruszona nauką o kapłaństwie oraz orędzia-
mi Matki Bożej utworzyła za mnie pierwszą MARGARETKĘ. W centrum pierwszej MARGARETKI 



INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ jeszcze do czwartku włącznie o godz. 17:30.
2. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne lipca:

• I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 7:00 i od godz. 17:30;
• I sobota miesiąca – Msza Św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 7:00, po 

Mszy Św. różaniec i piętnastominutowe rozważanie.
3. Od piątku, przez cały lipiec i sierpień, nie będzie w dni powszednie Mszy Św. o godz. 8:00. 

Spowiedź rano 15 minut przed Mszą Św. o godz. 7:00.
4. Zapraszamy na ostatnią przed wakacjami katechezę dla dorosłych w poniedziałek o godz. 19:00 

w sali parafialnej. Temat spotkania: „Wartość ciszy w duchowości chrześcijańskiej”. Katechezę 
poprowadzi ks. Mateusz.

5. 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 
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 18:00-19:00 w dolnym kościele.

6. Są wystawione kosze, do których można składać produkty żywnościowe dla pielgrzymów 
odwiedzających naszą archidiecezję w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zbieramy: wodę w 
butelkach od 0,5 do 1 litra; produkty żywnościowe na drugie śniadanie (czekolady, ciastka, batoniki 
itp.). Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Urszulę Bielicką (l. 91).

PONIEDZIAŁEK  27 czerwca 2016 r.
7.00 ++ Władysław, Helena, Bolesław, Maksymilian i Aleksander

8.00
1) Za żyjących, ich rodziny i zmarłych członków V róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 
Żywego Różańca
2) ++ Aleksy Ratkowski (10. r. śm.) i zmarli rodzice z ob. stron

wpisała moje imię. Wtedy oni złożyli przed Bogiem przysięgę, że będą się modlić za mnie przez całe 
swe życie! Teraz czuję się jak mała rybka w wodzie. Codziennie Kościół modli się za mnie! Zachowuje 
mnie w swoim sercu, myśli o mnie! (...) Matka Boża właśnie tego chce, żeby chrześcijanie umieszczali 
kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myśli. Wracając do domu utwórzcie MARGA-
RETKĘ swoim kapłanom. Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak na spowiedzi. Módlcie się za nas, ka-
płanów, każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam skutecznie głosić 
Ewangelii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć 
wielkie i głębokie doświadczenie tego, czym jest Kościół.

     Wielu wiernych odczuwa wezwanie do modlitwy i z miłością podejmuje się tego zadania, ofiaro-
wując także swoje osobiste wyrzeczenia. Od 1 sierpnia 1981 roku powstało na świecie wiele Ruchów na 
wzór pierwszego Apostolatu. Święte życie Margaret O’Donnell stało się zaczątkiem, nasieniem dla wielu 
MARGARETEK, zakwitających w ogrodach Kościoła modlitwą za Kapłanów składanych u stóp Maryi.

Źródło i więcej informacji: margaretka.org.pl



18.00 1) ++ Stanisław (38. r. śm.), rodzice z ob. stron oraz zmarli z rodziny
2) ++ Władysław, rodzice i rodzeństwo Jan i Helena

19.00 + Władysława (ona) Niklas
WTOREK  28 czerwca 2016 r.

7.00 + Mieczysław Rój oraz zmarli z rodziny
8.00 + Teresa (od Danuty Bieniek z rodziną)

18.00 1) + Janusz (1. r. śm.)
2) + Joanna Tryba (m-c po pogrzebie)

19.00 ++ Anna Tyszka (20. r. śm.), Jan Tyszka (5. r. śm.) oraz zmarli z rodzin ob. stron
ŚRODA    29 czerwca 2016 r.

7.00
1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Ks. Proboszcza z okazji 
imienin
2) + Zofia Pultyn (m-c po pogrzebie)

8.00 ++ Maria (20. r. śm.), Benon i dziadkowie z ob. stron
18.00 ++ Aleksander (11. r. śm.) oraz Helena
19.00 ++ Rodzice: Piotr i Katarzyna oraz zmarli z rodziny Laszkiewiczów

CZWARTEK   30 czerwca 2016 r.
7.00 + Bronisław Kalinowski
8.00 ++ Stefania i Zbigniew Kurczewscy
18.00 O Boże błog. i opiekę MBF dla Anny i Mirosława z okazji urodzin

19.00 1) + Krystyna Mikulska (1. r. śm.)
2) + Eugeniusz Sołowiej (4. r. śm.)
PIĄTEK  1 lipca 2016 r.

7.00 Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w Naj-
świętszym Sakramencie

18.00 + Feliks Niklas (33. r. śm.)
19.00 ++ Feliks Mejka, Łucja, Antoni i Stefan

SOBOTA  2 lipca 2016  r.
7.00 Intencja wynagradzająca
18.00 ++ Zdzisław Baranowicz (8. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
19.00 ++ Barbara (1. r. śm.) i Marian (20. r. śm.) Kopczykowie oraz Jarek

NIEDZIELA   3 lipca 2016 r. 
6.30 ++ Mąż Czesław (3. r. śm.) oraz syn Stanisław
8.00 Żywy Różaniec
9.30 ++ Tekla, Michał i dziadkowie z ob. stron
11.00 + Stanisław Baranowski (1. r. śm.)
12.30 Za parafię

14.00 Zawierzenie Matce Bożej Róży Różańcowej Rodziców Modlących się za Dzieci w 7. rocznicę 
jej założenia

18.00 ++ Albin (7. r. śm.), Katarzyna (10. r. śm.) i rodzice z ob. stron
19.30 ++ Rodzice: Maria i Czesław Iwaniccy, dziadkowie z ob. stron oraz brat Oleś



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


