
 Zadania proboszcza" [z listu ks. E Nozińskiego do Parafian –2006] 

 
Być proboszczem to nieustanna troska o Parafian. Troska 

wielowymiarowa. Zarówno w wymiarze spraw zewnętrznych, 

materialnych, jak i spraw duchowych. Nade wszystko w 

sprawach duchowych. Zapewne każdy proboszcz głęboko przeży-

wa zarówno radości, jak i troski Parafian. 

 

 Troska duszpasterska jest naczelnym zadaniem proboszcza.  

Objawami tej troski są: 

- Modlitwa za swoich Parafian. Modlitwa obowiązkowa - 

codzienny brewiarz, modlitwa wspólna i indywidualna. Wszelki 

dar jest łaską Pana. 

- Najcenniejszym darem, a zarazem wielką łaską dla niego 

samego, to móc codziennie stawać przy ołtarzu. Uczestniczymy 

w Wielkiej Tajemnicy Wiary. Wobec tej tajemnicy wciąż słaba 

jest nasza wiara. Wieczność odkryje ten drogocenny dar, który 

nie zawsze był przez nas należycie ceniony. 

- Zadaniem proboszcza jest rozdzielać łaski sakramentalne. 

Przygotowywać do przyjęcia sakramentów św. Być godnym 

szafarzem łask Pana. 

Szczególnym zadaniem, a zarazem obowiązkiem proboszcza jest 

głosić słowo Boże, nauczać prawd wiary, przekazywać naukę 

Kościoła i troszczyć się, aby życie religijne Parafian było zgodne 

z Ewangelią. Proboszcz czyni to poprzez naukę religii dzieci i 

młodzieży, poprzez naukę dla starszej młodzieży, katechezę dla 

dorosłych. Przede wszystkim w każdej homilii i kazaniu poucza i 

zachęca do życia godnego Dzieci Bożych. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Job 38, 1. 8-11; Bóg jest władcą morza 
Ref: CHWALMY NA WIEKI MIŁOSIERDZIE PANA 
2/  2 Kor 5, 14-17; Wszystko stało się nowe 
3/  MK 4, 35-41; Burza na morzu 

 

            Pierwsza Komunia święta 
 
     JEZU, JEZU, DO MNIE PRZYJDŹ! 



Adoracja NS 
 
Za + Henryka Podporę (od W i Ł.) 

8.00 
 

18.00 
 

7.00 
18.00 

 

Za + żonę/matkę Elżbietę Gałuszka,( 9r), matkę Gertrudę, Reinholda 
Gad, ++ z rodzin Gałuszka Gad 
Za + męża/ojca/dziadka Jana Kaziak (r. ur.), o szczęście wieczne. 

21.06.2021; św. Alojzego 

MSZE ŚWIĘTE 20.06: 7.30 , 9.30; 11.00; 16.00 

O zdrowie i bł. Boże dla Janiny Muszer (z okazji urodzin) 
Do Miłosierdzia B za ++ rodziców Annę i Ewalda Piech, Janinę i 
Antoniego Domachowski, ++ Józefa i Bogumiłę. 

 22.06.2021;  

16.00 
/k 

18.15 

26.06.2021 

Za wstaw MBNP i św. Antoniego, o opiekę B i dalsze błogosławień-
stwo w rodzinach Budzisz. 
Za + męża/ojca Kazimierza Ostafin, rodziców Waleskę i Ferdynada 
Wandzik, Elżbietę i Stanisława Ostafin, o łaskę zbawienia. 

 23.06.2021;   

7.00 
/ 

18.00 
 

Z podziękowaniem za łaski i opiekę Bożą  w mijającym roku szkol-
nym i o bezpieczne wakacje. 
Za + męża Henryka Piechota w rocznicę urodzin, ++ rodz. Helenę i 
Pawła Ogrodnik,  teściów Marię i Walentego Piechota, ++ dziadków 
z 2 stron, o dar życia w. 

17.00 
/ 

 

1/ Za + Jadwigę Tabak (od sąsiadów) 
2/ Do Op. B , MB Uzdrowienia Chorych i św. Józefa,  
z podzięk za łaski, z prośbą o zdrowie i bł.  
w rodzinie Szwaracki. 

24.06.2021;  Narodzenie św. Jana Chrzciciela         

25.06.2021 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Wdzięczność  
to cecha  

ludzi  
szlachetnych. 

zak w 

zak 

Przekaz para-

Zamawianie 
Mszy św.—
czwartek po 
Mszy 

7.30 
 
 

10.30 
 

15.15 
16.00 
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OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. W niedzielę I Komunii (20 VI) Msze św.: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00.  
 Nabożeństwo dziękczynne o 15.15.  Zapraszamy w Białym Ty
 godniu codziennie na Mszę św. 
2. Okazja do spowiedzi przed mszami św., w czwartek od 16.00 i w 
 sobotę od 17.00 
3. Rodzicom, nauczycielom i katechetom dziękujemy za pracę dla 

młodego pokolenia. Młodym za zaangażowanie w szkole i w ko-
ściele.. Wszystkim życzymy zdrowego wypoczynku. 

         Msza św. na zakończenie roku szkolnego - piątek o 8.00.       
Podziękujmy wspólnie Panu Bogu! 

4. Zapowiedzi: Dawid Jóźwiak z Krupskiego Młyna i Elżbieta Duda z 
Tarnowskich Gór (2) 

 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary. Sprzątanie za tydzień:  - ul. 
Powstańców. 

6. Gość niedzielny: Koniec z pandemicznymi dyspensami (4); Kiedy 
matka nie poznaje—uzależnienia (16); Czy wierzysz? (22); Drzwi 
(Kościoła) ciągle otwarte (27); Sytuacja materialna parafii w czasie 
pandemii (30); Zycie warte przeżycia (36); Zycie przemieniał w 
swiatło—o + ks. Duffku (III); Mężna cysterka -  bł. Benigna, 
czczona w Swibiu (V); Obronił krzyż (43); Pandemia. Pytania na te-
mat jej korzeni (54) Kałamarnice w kosmosie (60); Królewskie miej-
sca—Szydłów (68). 

 Ks. Bp. odwołał dyspensę - zwolnienie z niedz. Mszy.. 


