
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Z tygodnika Niedziela) 
Wakacje nie zwalniają nas od savoir-vivre’u...  
Na wakacje jedziemy odpocząć, ale musimy pamiętać, że spotkamy innych, 
którzy też chcą odpocząć. Nie wolno nam zatem zakłócać ich wypoczynku.  
Po pierwsze, zachowujmy się tak, by inni nas nie słyszeli. Możemy mówić 
głośno i krzyczeć, śpiewać, mogą to robić nasze dzieci - tylko wtedy, gdy 
innych nie ma w pobliżu. Inni mogą pragnąć ciszy, chcieć spać czy drzemać o 
najróżniejszych porach i musimy to brać pod uwagę. Gdy więc np. nasze 
dzieci chcą się wykrzyczeć, zaprowadźmy je tam, gdzie mogą to zrobić bez 
szkody dla innych. Gdy chcemy śpiewać przy ognisku, rozpalmy je w oddale-
niu od zabudowań, od miejsc, gdzie wypoczywają inni.  
Po drugie, zachowujmy się tak, by nie sprawiać innym przykrości. Nie chla-
pmy się wodą i nie wbiegajmy do niej, gdy inni są blisko. Nie biegajmy po 
piasku i w pobliżu innych nie grajmy w piłkę, która może kogoś uderzyć w 
głowę. Nie pozwalajmy na to naszym dzieciom.  
Po trzecie, zachowujmy się tak, by wypoczynek tych, którzy będą wypoczy-
wać po nas, nie był z naszej winy gorszej jakości. Nie śmiećmy zatem, nicze-
go nie niszczmy i nie brudźmy.  
Po czwarte, pamiętajmy o tych, którzy nie są na wakacjach, którzy mieszkają 
lub pracują w miejscu naszego wypoczynku. Nie zakłócajmy im spokoju, nie 
utrudniajmy życia, nie przysparzajmy im pracy ani nie niszczmy jej owoców. 
Nie przechodźmy zatem na przełaj przez nieskoszone łąki, nie pozwalajmy 
dzieciom wbiegać w zboże, nie straszmy zwierząt domowych itp.                
 DOBREGO WYPOCZYNKU! 

Rekolekcje dla rodzin zawierają warsztaty i krąg biblijny dla mał-
żonków, zajęcia dla dzieci w grupach wiekowych, Eucharystię, czas 
rekreacyjny i wycieczkę w góry. Prowadzone są przez Ks. Michała 
Zurzyckiego, Katarzynę i Michała Jurkiewiczów i psycholog Bernad-
etę Szymik-Kozaczko. 
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem internetowym 
duszpasterstwa rodzin: www.dorodzin.pl  
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Wj 19, 1-6; Obietnice Boże dla ludu wybranego 
Ref : MY LUDEM PANA I JEGO OWCAMI 
2/ Rz 5, 6-11; Pojednani z Bogiem dostępują zbawienia 
3/ Mt 9, 36 - 10, 8; Rozesłanie Apostołów 

     APOSTOŁOWIE 



Z OKAZJI 70 LECIA KLUBU SPORTOWEGO  
KS „NITRON” (TD) 
Do Serca PJ za wstaw. MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie  dla Danuty, syna 
Janusza, synowej Ireny, wnuków Łukasza i Tomasza oraz o dary Du-
cha św. dla rodziny. 

8.30 
 

17.30 
 

18.00 

1/ Za ++ rodzic. Emanuela i Agnieszkę Zientek, Paulinę i Gustawa 
Dippel, męża Adolfa Dippel, ++ z rodzin Dippel, Zientek i ++ sąsia-
dow. 2/ Do Miłosierdzia B za + męża i ojca Szczepana Gruszka (13 
r.), PROCESJA 

 19.06.2017;  

MSZE ŚWIĘTE (18.06) 7.30, 10.30 , 15.15) 

1/ Za ++ rodzic. Rozalię i Stanisława Ćwik, ++ rodzeństwo, chrzestnych, 
męża Kazimierza Tabak, teściów, szwagierkę Marię, bratowa Marię, , sio-
strzenicę Jadwigę, 2 siostrzeńców, 3 szw., dziadków, babcie, Gintera Pilarski, 
pokr. Tabak, Ćwik, sąsiadów z ul. Słowackiego. 
2/ Za + ojca Reinholda Gad (5 r.), matkę Stefanię, teściów Helenę i Włady-
sława Mielczarek, dziadków, ciocie, ++ z rodzin Gad, Mielczarek. PROC. 

 20.06.2017;  

12.00 
 

18.15 

24.06.2017; Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

Za Parafian 
Za + Elżbietę Gałuszka, Reinholda Gad 
 (5 r.) o dar zycia w. PROCESJA 

 21.06.2017; św. Alojzego 
7.00 

18.00 

  Z okazji zakończenia Roku Szkolnego, z podziękowaniem za  
Bożą opiekę. 
ADORACJA;  1/ Za + męża Kazimierza Ostafin  
o pokój duszy oraz za ++ z rodzin Ostafin, Wandzik. 
2/ W int rowerzystów - GRUPA KRUPA 

 
17.00 

 
 

 
1/ W int absolwentów Gimnazjum 
2/ Za + męża Józefa, matkę Łucję i  
+ Krzysztofa; PROCESJA 

 22.06.2017;  

 23.06.2017; Najsw. Serca PJ (modl. za  kapłanów) 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Duszpasterstwo Rodzin 
Diecezji Gliwickiej ser-
decznie zaprasza rodziny 
na rekolekcje wakacyjne 
pt. Zbudujemy dom na 
skale, które odbędą się 
21-30 sierpnia 2017 r. w 
Piwnicznej Zdroju.                      

Patrz s. 4 

7.30 
 
 
 

10.30 
 
 

15.15 

Do Op. B za wstaw. MB i sw. Józefa w int rodziny Szwa-
racki - z podziękowaniem za łaski, z prośbą o światło Du-
cha św. i wytrwanie syna w powołaniu oraz o zdrowie i bł 
w rodzinie. 
 Do MB Częstochowskiej za + Zdzisławę Kobędza (1 r.), 
rodziców Mariannę i Jana, Stanisławę i Stanisława i ++ z 
pokr. 
NABOŻEŃSTWO 

 ; 25.06.2017    (KOL. NA POTRZEBY PARAFII) NIEDZIELA 

OGŁOSZENIA: 

1. Zapraszamy na Mszę św i procesje w oktawie Bozego Ciała 
2. W piątek - Najśw. Serca PJ. Zakończenie roku szkolnego. Pamiętajmy o 

spowiedzi i Mszy św. Dojeżdżających zapraszamy na 18.00 
3. Msze św. można zamawiać : poniedz.— środa po Mszach. 
   KANCELARIA:  po Mszach św.  
4. Bóg zapłać za pracę przy kościele , przygotow. Ołtarzy i trasy B. Ciała. 
5. Zap: Wojciech Puchała z Kr. Młyna i Dominika Świchura z Ziętka (1) 
6. Gość Niedzielny:  Serce na krzyżu (2); Przesłanie Fatimy (24); o. Pio 

pomaga (26); Brama do wolności (32); Kwiatowe dywany (35); Ks. Hu-
bert Dobiosch (V); Klienci w Kościele 939); Budzić sumienia elit (48); 
Maryjne zawierzenie na Krzeptówkach (70). Piłat i inni (74)  

Spowiedź: wtorek i czwartek - godzina przed Mszą 

Młodzież katechizowana poza parafią okaże, 
po zakończeniu r szkol.,  zeszyt z religii i świadectwo. 

Rodzicom przypominamy, o powinności zagwarantowania 
dzieciom możliwości spełniania praktyk religijnych (w tym  
udziału we Mszy św niedzielnej) w miejscach wakacyjnego 
wypoczynku 

Księża Biskupi dziękują nauczycielom i katechetom oraz pracowni-
kom oświaty za pracę w minionym roku szkolnym i katechetycznym 
zapraszając ich na 80. już ogólnopolską pielgrzymkę nauczycieli na 
Jasna Górę w dniach 1-2 lipca.   

Pielgrzymka mężczyzn na G. św. Anny; 
 Odpust w Kotach (25 czerwca) 


