Poniedziałek 26.06.2017
godz.8.00 + Mieczysława Gnyszka(greg)
godz.8.00+ Mieczysława Opalińskiego(int od mieszkańców Bogdanek)
godz.11.30 Msza pogrzebowa Bronisław Zatorski
godz.18.00+ Krystynę Benedykta Reetz(r.śm.)
godz.18.00 Dziękczynna w 23-cie urodziny Michała dziękując za otrzymane łaski
o opiekę i dary Ducha św.
Wtorek 27.06.20 17r
godz.8.00+ Bronisławę Marunowską
godz.18.00 + Mieczysława Gnyszka(greg)
godz.18.00 +Urszulę Kandyba 30-ty dzień po śmierci
Środa 28.06.2017r.
godz.8.00 + Mieczysława Gnyszka(greg)
godz.18.00+ Jana (r.śm.)Tadeusza (ur)Annę Jana Lewickich
godz.18.00+Władysława Czachór zmarłych z rodz.Gnyszka,Czachór
Czwartek 29.06.2017
godz.8.00 + Mieczysława Gnyszka(greg)
godz.8.00+ dziadków Feliksa Martę Fiedler, Karola Mariannę Pryba
godz.18.00+Piotra Kawskiego(im)
godz.18.00 +Klarę Franciszka Czesława Dembowskich, Janinę Łucjana Zbigniewa Kellas
Piątek 30.06.2017
godz.8.00+ Barbarę Jeleniewską
godz.18.00+Mieczysława Gnyszka (greg)
godz.18.00 Dziękczynna 60-tą rocz. ślubu Marii Henryka Byszkowskich o zdrowie błog
Boże dla rodziny
Sobota 01.07.2017
godz.8.00 + Feliksa Zofię Daniela Spychalskich Władysława Stefanię Jadwigę Zenona
Zabłońskich
godz.16.00 Msza ślubna Agnieszka Wierzbicka Patryk Sonnenfeld
godz.18.00 + Klemensa Jakubowskiego(greg)
godz.18.00 + Bronisławę Antoninę Konrada Jeziorskich
Niedziela 02.07..2017
godz.8.00 + Klemensa Jakubowskiego/greg/
godz.9.30+rodz.Jana Elżbietę Jakubicz,Aleksandra Mariannę Topczyńskich zm z obojga stro
godz.9.30+ Edmunda Maliszewskiego,zmarłych z rodz.
godz.11.00 Suma Parafialna
godz.11.00 + Justynę Janus(2r.śm.)Mariannę Henryka Bernaciak
godz.12.15 +Jana Manthey(21r.śm.)Cecylię ,Teresę ,Mariusza
godz.12.15 w intencji zmarłych wędkarzy i rybaków od Zarządu Koła Miejskiego Łasin
godz.17.00 +Leokadię (15r.śm.)Kaszuba
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich pomyłek w intencjach mszalnych,
z
przepraszamy

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
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Porządek Mszy św.:
Niedziela
7:00 – siostry Karmel
8:00 – dla dorosłych
9:30 – z udziałem młodzieży
11:00 – suma parafialna
12:15 – z udziałem dzieci
17:00 – dla dorosłych
Dni powszednie
7:00 siostry Karmel;
8:00; 18:00
Biuro parafialne czynne:
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek 9:00 - 10:00
poniedziałek i piątek 16:00 - 17:00

środa nieczynne

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Kościelna 5
86-320 Łasin
tel./fax 56 466 41 83
mail:parafiakatarzynyłasin@wp.pl

www.swkatarzynka.pl
Konto Parafii: BS Łasin
24 9500 0008 0000 4037 2000 0002

Ewangelia wg św. Mateusza 10,26-33.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani
nic tajemnego, o czym by się nie miano
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności,
powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho,
rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie
mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i
ciało może zatracić w piekle. Czyż nie
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież
żaden z nich bez woli Ojca waszego nie
spadnie na ziemię. U was zaś policzone są
nawet wszystkie włosy na głowie.
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż
wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w
niebie».

1. Dziś
na Sumie Parafialnej dziękujemy
dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i
łaski w ciągu czasu pracy i nauki oraz
poprosimy o bezpieczne
i szczęśliwe wakacje.
2. We wtorek, uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy – głównej
Patronki Diecezji Toruńskiej .
3. W czwartek świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji całego Kościoła,
papieża, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali się
apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w I-szą sobotę miesiąca po
wieczornej Mszy
Chorych z komunia kapłani odwiedzą: Ks.Proboszcz w poniedziałek 3 lipca
ks. Grzegorz i ks. Krzysztof w sobotę 1 lipca po rannej Mszy

W okresie wakacyjnym nastąpią zmiany w organizacji życia parafii:
- kancelaria parafialna będzie czynna: poniedziałek ,piątek 9.00-10.00
16.00-17.00 (w sytuacjach losowych czynna o każdej porze) .
Zdjęcia dzieci komunijnych do odbioru na plebani.
Zapraszamy młodzież do udziału w Diecezjalnych Dniach młodych w
Hartowcu (20-23 lipec)W programie koncert zespołu ”Siewcy Lednicy”
Każdy otrzymuje pamiątkową koszulkę. Koszt 50 zł. Zapisy w biurze .
Wyjazd pielgrzymów do Częstochowy 30 czerwca o godz.5.00 /plac przy
kościele/.
W środę Nowenna do M.B.N.P o godz.17.30
Chorych w szpitalu odwiedzamy w piątek .
Chrzest dzieci 15 lipca.
Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas
wakacji. Starajmy się mądrze zaplanować ten czas. Wszystkim dzieciom
życzymy uśmiechu na twarzach, niech świadectwa które odebraliście będą
dla Was powodem dumy i zadowolenia. Odpoczywajcie na wakacjach ,nie
zapominajcie o Panu Bogu, Mszy świętej i codziennej modlitwie !
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca: +Joanna Grześkowiak
.zam.Szonowo pogrzeb odbył się w środę ;+Elżbieta Gamalska zam.Łasin
pogrzeb odbył się w sobotę , + Bronisław Zamorski zam.Łasin pogrzeb w
poniedziałek o godz.11.30 , pochowani na cmentarzu komunalnym.

Wszystkim parafianom a także tym, którzy odwiedzają Łasin ,
życzymy błogosławionego i radosnego wypoczynku a udającym się w tym
tygodniu na urlopy życzymy szczęśliwego podróżowania . Przypominamy
o niedzielnej Mszy Świętej i modlitwie. Nie ma wakacji od Pana Boga.
Szczęść Boże !

Modlitwa wakacyjna: Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas.
Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na
nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem
małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby
spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą
wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby
ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen

Aż trudno uwierzyć, ale rozpoczęliśmy kolejne
WAKACJE . Jest to więc sposobna okazja do tego,
by zastanowić się, jak powinny wyglądać nasze
relacje z Panem Bogiem w miesiącach, w których
życie nieco zwalnia, a my mamy więcej wolnego
czasu. Czy odpoczynek od nauki i pracy ma być
także odpoczynkiem od Pana Boga?
Wiele osób pewnie podchodzi do tego w powyższy
sposób. Skoro – myślą - nie obowiązuje mnie wstawanie skoro świt, skoro nie muszę
pędzić do pracy i na różne spotkania z zegarkiem w ręku, to może także darować
sobie niedzielną Eucharystię, modlitwę rano i wieczorem itd.? Duszpasterze czasami
przyznają, że czas wakacji sprzyja „odpoczynkowi od religii”, ogólnemu rozluźnieniu
stosunków z Panem Bogiem.

Ja jednak myślę, że to nie jest do końca tak. I przyznaję rację Jerzemu
Wolakowi, który napisał, że„odpocząć w wakacje od Pana Boga chcą tylko ci,
którzy zanadto się Nim w ciągu całego roku nie zmęczyli”. To prawda, oni zawsze
znajdą wytłumaczenie swojej duchowej bezczynności. Tymczasem ktoś, kto chce
zacieśniać relacje z Panem Bogiem, chce to robić nie patrząc na to, czy akurat
są wakacje, czy nie. Co może się zmieniać, to formy naszego obcowania z Bogiem.
„Bóg proponuje odpoczynek, który nie ma nic wspólnego z leniuchowaniem.
Zaprasza do podziwiania i świętowania, które nie męczy bezczynnością i po którym
nie ma kaca”Dlatego opuszczanie niedzielnej Eucharystii i codziennej modlitwy –
odpada. Pamiętajmy też, że przemierzając np. górski szlak, trudno nie zachwycić się
pięknem stworzenia, co sprawia, że myśl zaraz biegnie do jego Stwórcy.
Kontemplacja piękna przyrody jest również formą modlitwy. Zwłaszcza modlitwy
uwielbienia dla Boga, który stworzył tak wspaniały i piękny świat. Urlop to także
więcej czasu na lekturę, którego często brakuje w roku pracy. Po powrocie ze
zwiedzania usiądźcie wieczorem w fotelu z dobrą książką. Religijną, ale nawet nie
musi być religijna – wystarczy, by była dobra i budująca.„Bóg przemawia również z
książek, w końcu sam jest Słowem” (Jerzy Wolak).Dlatego życzymy wszystkim , by
wakacje, urlopy nie były dla Was czasem odpoczynku od Pana Boga, ale wręcz
przeciwnie – czasem zbliżania się do Niego, obecnego w przyrodzie, w słowie,
wszędzie gdzie się poruszamy. Czasem duchowego „ładowania akumulatorów”,
tak potrzebnego w pozawakacyjnej codzienności.

