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PRZYBĄDŹ DUCHU BOŻY 
 

 
 
Zielone Świątki, uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego, przenosi 
naszą duszę do Wieczernika. 
Widzimy tam zalęknionych 
Apostołów, którzy wyczekują 
obiecywanego przez Pana Jezusa 
Pocieszyciela. I właśnie w dniu 
Pięćdziesiątnicy, pięćdziesiąt dni po 
Zmartwychwstaniu, obietnica Pana 
wypełnia się. Otwarcie drzwi sali, w 
której dotąd znajdowali się, jest 
czytelnym znakiem tego, co 
dokonało się w duszach 
znajdujących się w niej. Duch 
Święty otworzył Apostołów na 
otaczający świat, który bynajmniej 
nie stał się dla nich bardziej 
przyjaznym, łatwiejszym w 
realizowaniu misji głoszenia Dobrej 
Nowiny o Królestwie, do której 
powołał ich Chrystus. Apostołowie 
otrzymali łaskę odwagi i męstwa 
wraz z przyjściem Ducha Świętego, 
ale i uwierzyli, zrozumieli, że Jego 
stała obecność będzie ich siłą, a nie 
tylko sam ich ludzki zapał i energia. 

Chrześcijanin - katolik w 
ciągu całych dziejów po 
Zmartwychwstaniu Pana żyje w 
podobnym świecie, podobnych 
realiach. Tu i ówdzie, mocniej czy 
słabiej, ale zawsze, doświadcza 
trudności, a nawet wrogości ze 
względu na swą przynależność do 
Pana Jezusa. I właśnie w takiej 
rzeczywistości, w jakiej przyszło mu 
żyć, ma sam uświęcać się, aby dojść 
do Nieba oraz głosząc Ewangelię 

słowem i swą postawą, pomagać innym przyjąć dar Chrystusowego Odkupienia. 
My również mamy w sobie Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy na chrzcie św. 
i bierzmowaniu. Trzeba tylko jednego – ciągle wierzyć, że możemy być odważni 
Jego odwagą i mocą. Oczywiście będzie niezrozumienie, kpina, odrzucenie, a 
może i męczeństwo – to nam pokazuje życie Apostołów. Jednak dzięki wierze i 
pewności, pomimo i na przekór trudnościom mogli oni dokonać nawrócenia ludzi, 
wśród których żyli i do których pielgrzymowali. I my możemy to samo uczynić…! 

Ks. Marcin Staniszewski 
proboszcz 

WAKACYJNY PORZ ĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 
Lubawa: dni powszednie- 17.00;  niedziele i święta- 8.00; 10.30; 17.00.  
Mort ęgi: czwartki- 18.00; niedziele i święta- 9.15 
 
KOCHANI OJCOWIE! Wszystkim Ojcom w dniu ich Święta- 23 czerwca- 
życzymy, aby wypełniając swe ojcowskie powołanie, pamiętali, że najbliżsi i 
świat bardzo Was potrzebują. Życzymy, abyście świadomi byli, jakim 
zaszczytnym powołaniem obdarzył Was Bóg. Przeżywajcie wasze ojcostwo 
radośnie i odpowiedzialnie, czerpiąc radość z tego, że jesteście dla dzieci 
autorytetami i świadkami miłości naszego Ojca w niebie. Pamiętajcie, że o 
losie Waszej rodziny decyduje to, w jaki sposób ze  swoją rodziną przeżywacie 
więź z Bogiem. 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy: 
Ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego 
potrzebują, by godnie żyć. 
Misyjna: Aby Europa znalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki 
świadectwu wiary wierzących. 
 
Parafia nasza przeżywać będzie doroczną, 24-godzinną ADORACJĘ 
WIECZYST Ą NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU . Rozpoczniemy ją  
10 VI Mszą św. o godz. 1700, zakończymy w środę odśpiewaniem uroczystego 
hymnu Te Deum 11 VI o godz. 1700.       Plan adoracji: 
10 VI 2014 r. 
   godz.   18:00 – 19:00 – Wspólnota Młodzieżowa Przyjaciele Jezusa 
      19:00 – 20:00 – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
      20:00 – 21:00 – Żywy Różaniec 
      21:00 – 22:00 – Fijewo 
      22:00 – 23:00 – Tuszewo 
      23:00 – 24:00 – Osiedle Królewskie – domki 
11 VI 2014 r. 
   godz.   00:00 – 01:00 – Osiedle Królewskie – bloki i ul Rzepnikowskiego 
      01:00 – 00:02 – ul. 19-Stycznia, Łazienna i Łąkowa 
      02:00 – 03:00 – ul. Dworcowa, Składowa, Sadowa i Wiśniowa 
      03:00 – 04:00 – ul. Warszawska 26,27,28,29,30 
      04:00 – 05:00 – ul. Warszawska 26A, 28A, 30A 
      05:00 – 06:00 – ul. Kupnera 
      06:30 – Różaniec        (nie będzie Mszy św. o godz. 700) 
      Adoracja indywidualna do godz. 1700 
 
 



 
LITURGIA SŁOWA 
08VI-Zesłanie Ducha Świętego, 
uroczystość Dz2,1-
11;Ps104;1Kor12,3b-712-18;J20,19-
23Przyszedł Jezus, stanął środku i 
pozdrowił ich: „Pokój wam”. 
09VI poniedziałek, NMP Matki 
Kościoła, święto, Rdz3,9-
15.20;Ps87;J2,1-11 
15VI- Niedziela Świętej Trójcy, 
uroczystość Wj34,4b-6.8-
9;Dn3;2Kor13,11-13;J3,16-18 Bóg 
przecież nie posłał swego syna na 
świat, aby go sądził, lecz aby go 
zbawił. 
19VI- czwartek, Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej, uroczystość 
Pwt8,2-3.14b-16a;Ps147b;1 
Kor10,16-17;J6,51-58 
22VI- XII Niedziela Zwykła 
,pierwszy dzień lata Jr20,10-
13;Ps69;Rz5,12-15;Mt10,26-33Kto 
się przyzna do mnie przed ludźmi, 
do tego i ja się przyznam przed 
Moim Ojcem. 
23VI- poniedziałek, Dzień Ojca 
2Krl17,5-8.13-15a.18;Ps60;Mt7,1-5 
24VI-wtorek, Narodzenie św. 
Jana, uroczystość Iz49,1-
6;Ps139;Dz13,22-26;Łk1,57-66.80 
27VI- piątek, Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, uroczystość Pwt7,6-
11; Ps103;1J4,7-16;Mt11,25-30 
28VI- sobota, Niepokalanego 
Serca NMP, wspomnienie Iż 61, 9-
11;1Sm2;Łk2,41-51 
29VI-XIII Niedziela, św. 
Apostołów Piotra i Pawła, 
uroczystość Dz12, 1-11; Ps34; 
2Tm4,6-8.17-18;Mt16,13-19 Ty 
jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję 
mój Kościół, a potęga piekła go nie 
zwycięży. 
01-02VII- NMP Lipskiej, 
uroczystość odpustowa 
06VII-XIV Niedziela Zwykła  
Za9,9-10;Ps145, Rz8,9.11-
13;Mt11,25-30 Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a dam wam 
wytchnienie. 
 
 
SŁOWO  NA NIEDZIEL Ę    
15VI- NIEDZIELA TRÓJCY ŚW. 
J3,13-18 Jezus został posłany, aby 
odkupić człowieka. Wolą Boga Ojca 
było, aby Jego Syn, tak jak każdy 

inny człowiek, przeszedł pewną 
określoną drogę życiową. Aby 
urodził się z niewiasty, wychował w 
rodzinie, doświadczył kuszenia na 
pustyni, został fałszywie oskarżony, 
skazany na śmierć i przybity do 
krzyża. Historia ziemskiego życia 
Syna Bożego zawiera w sobie 
wszystko to, czego doświadczyć 
może każdy człowiek. Tak w Jego, 
jak i w naszym życiu były i będą 
chwile radości oraz momenty 
cierpienia. Słowa i czyny Jezusa są 
najpiękniejszym potwierdzeniem 
miłości Boga względem człowieka. 
Bóg nie objawił się nam, jako 
karzący sędzia, ale jako ktoś, kto w 
swoim synu doświadczył, co znaczy 
być człowiekiem. Poprzez wcielenie 
stał się naszym bratem i jako brat 
wyciąga do nas swoją kochającą i 
zbawiającą dłoń. 
22VI-XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
MT10,26-33 We współczesnym 
świecie nie jest łatwo przyznać się 
do tego, że jest się osobą wierzącą i 
praktykującą. W wielu miejscach 
taka deklaracja wywołuje drwinę a 
czasem nawet zepchnięcie na 
margines. Nie można się tym 
przerażać, tracić nadzieję, czy 
popadać w zniechęcenie.  Chrystus, 
co prawda, przepowiada, że Jego 
uczniowie będą doświadczać 
prześladowań, ale jednocześnie tym, 
którzy nie wyprą się go przed 
ludźmi, obiecuje nagrodę w niebie. 
Być dziś świadkiem Jezusa to nie 
tylko deklaracje ustne, ale przede 
wszystkim postawa. Wyraża się ona 
w uczciwym i przejrzystym życiu 
moralnym. Konsumpcyjne 
społeczeństwo na każdym kroku 
kusi nas krótkotrwałym mirażem 
szczęścia i drogą na skróty, jednak 
żadna z tych obietnic nie da się 
porównać  ze szczęściem wiecznym, 
jakie może dać człowiekowi Bóg. 
24VI- wtorek, Narodzenie Jana 
Chrzciciela, Łk1,57-66.80. Z 
narodzinami chłopca związane były 
dwa rytuały: obrzezanie i nadanie 
imienia. Ewangelia skupia się 
przede wszystkim na nadaniu 
imienia. Dla Izraelitów imię określa 
istotę danej osoby, objawia 
charakter i przeznaczenie człowieka, 
który je nosi. Tradycja nakazywała, 
aby dziecko nosiło imię ojca lub 

przodka. Elżbieta wychodzi poza 
tradycję. Nie chce, aby imię dziecka 
wyrażało jedynie, że Bóg pamiętał o 
niej/sens imienia Zachariasz/, lecz 
chce wyrazić w imieniu Syna 
konkretny dar Boga. Pan bowiem 
nie tylko pamiętał o niej, lecz 
uczynił jej łaskę / sens imienia Jan/. 
Z wolą tą zgadza się także 
Zachariasz. Narodzenie Jana jest 
znakiem objawiającym miłosierną 
obecność Boga pośród swojego 
ludu.  
29VI- XIII Niedziela św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
Mt16,13-19 Każdy człowiek 
prędzej czy później będzie musiał 
odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czym dla niego jest wiara i kim jest 
Jezus, którego wyznaje. Zazwyczaj 
stajemy przed takim pytaniem w 
sytuacjach trudnych, gdy musimy 
podjąć ważną decyzję lub zmierzyć 
się z kryzysem, który 
nieoczekiwanie pojawia się w 
naszym życiu. Wtedy też otwieramy 
się bardziej na Boga, bo wiemy, ze 
sami z siebie niewiele możemy 
uczynić. Szymon Piotr, chociaż był 
człowiekiem słabym, został przez 
Jezusa wyznaczony na swojego 
następcę. Nie było to łatwe zadanie, 
ale gdy je zaakceptował, otrzymał 
od Zbawiciela wszystkie potrzebne 
łaski, aby je wypełnić. Podobnie 
dzieje się w naszym życiu. Gdy z 
odwagą mówimy Bogu „tak”, to On 
daje nam tyle łaski, ile jest 
konieczne, aby wypełnić podjęte 
wobec Niego zobowiązania.  
06VII- XIV Niedziela Zwykła 
Mt11.25-30 W chwilach trudnych 
bywa, że tracimy nadzieję. Wydaje 
się nam, że jesteśmy pozostawieni 
sami sobie, że nikogo, łącznie z 
Panem Bogiem nie interesuje nasz 
los. Prawdą jest, że w życiu mogą 
bywać momenty naprawdę bolesne. 
Mogą opuścić nas ludzie, którym 
ufaliśmy i o których myśleliśmy, że 
nas kochają. Ludzka miłość nie jest 
doskonała i bywa zawodna. Boża 
miłość pozostaje niezawodna. Tego 
możemy być pewni, gdyż to Bóg 
jest źródłem miłości. On nigdy nie 
zapomni o człowieku, nawet 
najmniejszym i najsłabszym w 
oczach ludzkich. Ale Jego miłość 
nie jest narzucająca się i 



zniewalająca. Bóg nie bombarduje 
nas miłością, ale ją ofiarowuje, 
pozostawiając nam zawsze wolny 
wybór. Módlmy się o miłość. 
Szukajmy w życiu Boga i uczmy się 
od Niego łagodności i pokory serca, 
a wówczas doświadczymy Jego 
pomocy w dźwiganiu ciężarów , 
jakie niesie życie.  
 
 
KATECHEZA ŚW. JANA 
PAWŁA II  ZWIĄZEK MIĘDZY 
PIERWOTNĄ NIEWINNOŚCIĄ A 
ODKUPIENIEM DOKONNANYM 
PRZEZ CHRYSTUSA. c.d. W 
interpretacji objawienia dotyczącego 
człowieka a nade wszystko ciała, ze 
zrozumiałych racji musimy odwołać 
się do doświadczenia, ponieważ 
człowieka- ciało spostrzegamy nade 
wszystko w doświadczeniu. W 
świetle wspomnianych 
podstawowych rozważań mamy 
pełne prawo żywić przekonanie, że 
to nasze doświadczenie historyczne 
musi w pewien sposób zatrzymać 
się u progu pierwotnej niewinności 
człowieka, ponieważ w stosunku do 
niej pozostaje nieadekwatne. 
Jednakże w świetle samych 
wstępnych rozważań musimy dojść 
do przekonania, że nasze ludzkie 
doświadczenie jest w tym 
przypadku środkiem, w jakiś sposób 
uzasadnionym, dla interpretacji 
teologicznej i jest w pewnym sensie 
nieodzownym punktem odniesienia, 
do którego musimy się odwołać w 
interpretacji „początku”. Bardziej 
szczegółowa analiza tekstu pozwoli 
nam na jaśniejsze jego zrozumienie. 
Wydaje się, że słowa z Listu do 
Rzymian najlepiej oddaje 
ukierunkowanie naszych 
poszukiwań skoncentrowanych na 
objawieniu tego początku do 
którego odwołał się Chrystus w 
swojej rozmowie o nierozerwalności 
małżeństwa /Mt19,Mk10/ Wszystkie 
następne analizy, które w tym 
temacie będą podjęte na podstawie 
pierwszych rozdziałów Księgi 
Rodzaju, będą niejako z 

konieczności odzwierciedleniem 
prawdy słów Pawłowych: „Ale i my 
sami, którzy już posiadamy 
pierwsze dary Ducha, i my również 
całą swoją istotą wzdychamy, 
oczekując… odkupienia naszego 
ciała”. Jeżeli staniemy na tym 
stanowisku – tak głęboko zgodnym 
z doświadczeniem- początek musi 
przemawiać do nas wielkim 
bogactwem światła pochodzącego z 
objawienia, na które pragnie 
odpowiadać nade wszystko teologia. 
Dalszy ciąg analiz wyjaśni nam, 
dlaczego i w jakim sensie winna to 
być teologia ciała.  
 
 
MÓWI Ą WIELCY Dzięki 
Eucharystii miłość bliźniego zostaje 
oczyszczona i uszlachetniona 
/bł.Jakub Alberione/. 
 
 
UŚMIECHNIJ SI Ę  
Jan XXIII był papieżem w latach 
1958-1968. Tuż przed wejściem na 
konklawe, które miało go ogłosić 
papieżem, kardynał Roncalli 
usłyszał pewną uwagę pod swoim 
adresem:- Mój Boże, jaki on jest 
gruby!- Cóż, odzywa się przyszły 
Ojciec Święty- konklawe to przecież 
nie konkurs piękności! 
 
 
MOJA MAŁA MODLITWA  
DO SERCA PANA JEZUSA  
Witam Cię Jezu, Serce moje.  
Różami Twą Ranę stroję. 
Cierpienie Serca Przeczystego 
niosę w Sercu Matki  
do Ojca Przedwiecznego.  
Modlitwa Serca Jezu, Twego 
jak woń kadzidła się wznosi.  
Ojca Niebieskiego  
o miłosierdzie prosi.  
O miłość przebaczającą  
zawołasz Chryste z Krzyża 
dla prześladowców swoich. 
grzech nam  miłością odpłacisz.  
przebaczysz  złości, 
wszystko dla Ojca miłości. 
Wybaczysz urazy, 

uczynisz serca bez skazy, 
wolne od zazdrości. 
Napełnisz je skarbem  
Miłości. 
Dotkniesz serc,  
które pragną.  
Uczysz nas tego samego 
dla naszego bliźniego.  
Otwieraj niewdzięczne  
nasze serca, Panie,  
zlewaj swą miłość  
i przebaczenie na nie.  
Daj duszom przyjąć  
Twe przebaczenie, 
aby dostać mogły  
Twoje zbawienie. 
Na Boga w Trójcy  
wieczne chwalenie  
I uwielbienie. Amen . 
/KEMA/. 

Pieśń naszej parafii 

1. O Lipska Pani,  
podaj nam dłoń,  
Bądź zawsze z nami, 
 od złego chroń. 
Gwiazdą przewodnią  
w ciemności bądź, 
Matko Lubawy, Ty nami rządź! x2 
 

2. Prowadź nas Matko  
    przez ziemski trud, 

Przez życie pełne tajemnych złud 
Ku szczytom szczęścia, 
 co wiecznie trwa, 
Prowadź, choć czasem 
 popłynie łza. x2 
 
3. O Święty Janie, Patronie nasz, 
Bądź zawsze z nami, 
 upraszaj łask. 
Aż się odezwie ostatni dzwon, 
Prowadź nas wtedy  
przed Boga Tron. x2 
 
4.Książe Anielski, potężny nasz 
Święty Michale,  
z grzechem w nas walcz. 
Świętość niech będzie 
pragnieniem nam, 
Niebo mieszkaniem na wieczny 
czas! x2 

  



 

 

 
ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 
ODPUST: 
1.Narodzenie św. 
  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 
2.Michała Archanioła 
  29 września 
 
MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 
Niedziele i święta 
8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 
7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 
 
SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 
 i przed każdą Mszą Św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
 
- NOWENNA DO MB 
  NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY 
  środa godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 17.00 
 
-DO NAJŚW. SERCA P. 
JEZUSA, MSZA ŚW. Z 
MODLITW Ą O 
UZDROWIENIE i 
BŁOGOSŁAWIE ŃSTWO  
LOURDESKIE 
p-szy piątek godz.17.00 
 
- PIERWSZYCH SOBÓT 
  MIESIĄCA 
  p-sza sobota  godz. 6.30 
  
-KU CZCI BŁ. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII  
16 dzień m-ca godz.17.00 
 
KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
oprócz czwartku 
i po każdej Mszy Św. 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
proboszczem. 
 

PRZECZYTAŁEŚ – 
PODAJ DALEJ 
 

Za złożone 
dobrowolne ofiary: 

 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA   
 
Życie jest piękne, ale jest trudem, dlatego, że wymaga poświęcenia.  
 

 
BĄDŹ UWIELBIONA  
TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA 
 
Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, 
Boże Jedyny, Któryś w Trzech Osobach. 
Bądź uwielbiony, Boże Stworzycielu, 
Wszystkich i wszystkiego, co na ziemi 
Ciebie odzwierciedla. 
 
Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, 
Wspólnoto miłości Ojca, Syna, w Duchu. 
Bądź uwielbiony Ojcze, Któryś jest Miłością 
Miłującą wszystkich bez zasługi naszej 
Az do końca czasów. 
 
Bądź uwielbiona, Trójco Przenajświętsza, 
Trój Jedyny Boże, Któryś był, jest i będziesz. 
Bądź uwielbiony Synu, Zbawicielu 
Rodzaju ludzkiego, aż do końca czasów 
Nasz Odkupicielu. 
 
 

Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, 
Panie wszechmogący, Troisty w Osobach. 
Bądź uwielbiony Duchu Ojca i Syna 
Przepełniający uświęceniem i darami 
Według Woli własnej. 
 
Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, 
Ojcze i Synu I Duchu Święty. 
Bądź uwielbiona o nieprzenikniona  
Tajemnico Miłości odsłaniająca Siebie 
Swoim wiernym. 
 
Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, 
Wspólnota Miłości niech ogarnia ziemię całą. 
Niech strzeże po wszystkie czasy dusz, 
Ciał, zmysłów, myśli, słów i czynów 
Oraz wiary naszej. 
 
Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza. 
Niechaj wszystko Ciebie odzwierciedla,  
Niechaj chwałę Twoją wyśpiewuje, 
Hołdy czci ziemia składa cała i wszystko na 
twarz niech przed Tobą pada. Amen . /KEMA/. 

 

 

RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA 
2. SCHOLA 
PARAFIALNA 
3. ODNOWA W 
DUCHU ŚWIĘTYM 
      - w każdą środę o g. 
18.00 
4. GRUPA 
MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE 
JEZUSA”  
       - w każdy piątek o g. 
19.00 
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
   z Lubawy, Tuszewa i 
Fijewa - w każdy 
pierwszy wtorek m-ca po 
Mszy św. wieczornej    z 
Mortąg - w każdy ostatni 
czwartek m-ca o godz. 
16.30 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 
CHRZTY  
Franciszek Sołobodowski 17 V  
Laura Maria Zabłotna 24 V 
Hubert Cherkowski 30 V 
Filip Zegadło 31 V 
Szymon Wojtkiewicz 31 V 
Hanna Baran 31 V 
Liliana Remus 31 V 
Piotr Szczepański 3 VI 
 odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.17.00. 
Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia 
rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący. Rodzicami 
chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, żyjące w związkach 
sakramentalnych.  
IERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu młodzież 
trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie szkolnej 
przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Młodzież wraz z 
rodzicami spotyka się raz w miesiącu na wieczorach skupienia w 
kościele, a bezpośrednio przed otrzymaniem sakramentu poznaje owoce 
Ducha Świętego, Bierzmowanie- 28 maja. 
ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele 
Daniel Jan Zakrzewski i Monika Sylwia Leis 31 V 
Dawid Krajziewicz i Natalia Kinga Wielgoszyńska 7 VI 
Radosław Grzywacz i Magdalena Maria Krauze – 10 V 
POGRZEBY  śp. Jan Bartoszewski, l. 71, 24 V (+ 21 V) 
śp. Mirosława Nehring, l. 47, 30 V (+ 27 V) 
śp. Felicja Treder, l. 82, 5 VI (+ 2 VI) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
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