
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 10 czerwca do 16 czerwca 2019 

Poniedziałek, 10 czerwca – ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA 
7.00 1) + Ewa Tarkowska – int. od koleżanek i kolegów z Solidarności; 2) + Maria Nowak 

9.00 + Maciej Jakubek – int. od Anny i Adama Trzepacz z rodziną 

17.00 ++ Jan i Stanisława Lenart 

18.30     + Feliks w 50. rocz. śm. 

Wtorek, 11 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA 
7.00 + Maria Kapustianyk – int. od rodziny Tureckich z dziećmi 

7.30 + Zofia Bożek w 3. rocz. śm. 

18.30 ++ Jan Kędzior, Jan i Maria Pszczoła 

Środa, 12 czerwca – WSPOMNIENIE BŁ. MĘCZENNIKÓW PIOTRA DAŃ-

KOWSKIEGO, PREZBITERA I TOWARZYSZY 
7.00 + Stanisława Miziura 

7.30 + Andrzej Nowak 

18.30 ++ Jan Koper, Katarzyna i Stanisław Sułko 

Czwartek, 13 czerwca – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I 

WIECZNEGO KAPŁANA 
7.00 1) ++ Krystyna i Antoni; 2) ++ Matylda, Władysław, Florentyna 

7.30 ++ Antoni i Wiktoria Hahn 

18.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Antosia 

Piątek, 14 czerwca – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOAZALA, BISKUPA I 

MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Ewa Tarkowska – int. od absolwentów klasy analitycznej, rocznik 2014-2018; 2) + 

Benjamin Miziura; 3) + Alina Kalicka-Kraj – int. od V Róży Różańcowej  

7.30 + Adam Widomski – int. od rodzin Ślizowskich i Wątków 

18.30 Dziękczynna w 44. rocz. ślubu Marty i Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

zdrowie 

Sobota, 15 czerwca  
7.00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Sary w 18 

r. urodzin; 2) + Zofia Cichoń – int. od rodziny Ulaszków 

7.30 1) + Alina Kalicka-Kraj – int. od V Róży Różańcowej; 2) O Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę MB i św. Józefa dla Pawła 

18.30 ++ Romuald i Jadwiga 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 16 czerwca 
7.30 + Janina Malska w 13. rocz. śm. 

9.00 ++ Jan i Władysława Kilian 

10.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry  

i Hanny 

12.00 O Boże błogosławieństwo dla Izabeli i + Magdalena 

13.15 Za Parafian 

17.00 ++ Stanisława, Anna, Karol 

18.30 NOWENNA DO MB MIŁOSIERDZIA: 1) + Elżbieta Budzyna w 3. rocz. śm.; 2) ++ Alina 

Ślusarczyk, Wanda Łabęcka; 3) O świętość dla Rodziny i zdrowie dla Waldemara oraz zdrowie dla 

Stanisława Rinchowskiego; 4) + Władysław Kisiel  

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA  

DUCHA ŚWIĘTEGO /J 14, 15-16b. 23b-26/ 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

     «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja 

zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. 

     Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłu-

je Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 

ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

     To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 

przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». 

 

REFLEKSJA 

 

Pokój to pierwszy dar zmartwychwstałego Pana. Pokój na ziemi, pokój 

w sercach. Pokój, który otwiera zamknięte drzwi naszych umysłów, woli, serc. 

Jezus daje nam pokój i posyła zawsze swojego Ducha. Daje moc odpuszczania 

grzechów swoim słabym uczniom i ich następcom. Na co dzień pomijany, 

wzywany jest w sytuacji wyższej konieczności. Z Nim sprawa wygląda inaczej 

– nie ma ograniczeń w korzystaniu z tego „Koła Ratunkowego”, jakie proponu-

je nam dzisiaj i reklamuje sam Jezus. Zatem, módlmy się za cały Kościół, by 

umiał dar Ducha pokoju wcielać w życie. 



GAUDE MATER POLONIA 

W  ubiegłą niedzielę upłynęło 40. lat od rozpoczęcia pierwszej wizyty w 

Polsce papieża Jana Pawła II. Dni od 2 do 9 czerwca 1979 roku przyniosły nam 

powiew duchowej wolności w kraju. Rozpoczęła się ona w Warszawie, w wigilię 

uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na powitanie Papieża i poszukiwanie wraz 

z nim duchowego wyzwolenia Polki i Polacy wyszli na ulice miast, poczynając od 

Warszawy, poprzez Gniezno, Częstochowę, Kraków i Nowy Targ.  

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 

zrozumieć, ani kim jest, ani jako jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego 

powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez 

Chrystusa – mówił papież na stołecznym Placu Zwycięstwa obecnie Piłsudskiego. 

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej 

głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami 

wszystkimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-

mi! – to z kolei słowa bodaj najczęściej przywoływane w kontekście pierwszej 

papieskiej pielgrzymki z 1979 roku. Papież Polak obudził w pewnym sensie swój 

naród, dał mu poczucie wspólnoty i podmiotowości. 

Dzień później, 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie Jan Paweł II mówił:  Czyż 

Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-

Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej 

Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. 

Wybrany niespełna rok wcześniej na Stolicę Piotrową Papież wiele miejsca 

w swych wystąpieniach poświęcił duchowym elementom jednoczącym nasz naród. 

Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest do-

brem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako 

naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów – mówił 3 czerwca na Wzgórzu 

Lecha. 

Pielgrzymka skierowała myśli i pragnienia ku wolności. Przebywając w 

narodowym sanktuarium na Jasnej Górze Jan Paweł II ukazywał czym jest ducho-

wa wolność w sytuacji niewoli. Stojąc na Jasnogórskim szczycie mówił: Tak więc 

słowo, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli. W tym jednym 

odniesieniu napełnia nas ufnością, radością posiadania wolności! Tutaj zawsze 

byliśmy wolni! (…) Jasna Góra jest prawdziwym sanktuarium narodu – mówił w 

Częstochowie, gdzie wzorem Prymasa Tysiąclecia i polskiego Episkopatu dokonał 

zawierzenia Kościoła w Polsce.  

Podczas spotkania z ludźmi pracy ze Śląska przybyłymi na Jasną Górę Jan 

Paweł II upomniał się o godność pracy ludzkiej. Nauczanie społeczne tam wyra-

żone stało się podstawą programu powstałej w kilkanaście miesięcy później „Soli-

darności”. 

Na trasie pielgrzymki nie zabrakło Oświęcimia. Jan Paweł II nawiązał tam 

do męczeńskiej ofiary ojca Maksymiliana Kolbe, ukazując go jako patrona na dzi-

siejsze czasy.  

Homilię, jaką 10 czerwca wygłosił Jan Paweł II na krakowskich Błoniach, 

on sam nazwał wówczas „bierzmowaniem dziejów”. W pamiętnym wystąpieniu 

powiedział m.in.: Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dzie-

dzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, 

taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpi-

li i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z któ-

rych wyrastamy. 

OGŁ. DUSZ. NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTGO 

1. Witamy wśród nas ks. Maksyma Padlewskiego z parafii NSPJ w Chersoniu 

na Ukrainie. Gość głosi kazania i zbiera składkę do puszek na potrzeby swej 

parafii. W Kościele w Polsce trwa Tydzień Modlitw za Powołanych do Mał-

żeństwa. W parafii św. Antoniego w Bronowicach odpust z sumą o godzinie 

12.00. 2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, święto NMP, Matki Kościoła. W 

naszym kościele Msze sw. o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. We wtorek 

wspomnimy św. Barnabę, apostoła. W środę błogosławionych męczenników 

Piotra Dańkowskiego i towarzyszy męczeństwa. W czwartek święto Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana i wspomnienie św. Antoniego, prezbitera i 

doktora Kościoła. Odpust w Rząsce z sumą o 18.00. W piątek wspomnienie bł. 

Michała Kozala, biskupa i męczennika, w najbliższą niedzielę uroczystość Naj-

świętszej Trójcy – zakończenie w naszej diecezji okresu spowiedzi i komunii 

św. wielkanocnej. 3. Dziękujemy Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym i 

PanaMa Chór za poprowadzenie wczorajszego modlitewnego czuwania wigi-

lijnego. 4. W najbliższą niedzielę nabożeństwo czerwcowe i comiesięczna no-

wenna do MB Miłosierdzia o godzinie 18.00. O 18.30 Msza św. w intencjach 

nowennowych. W dni powszednie czerwcówki po Mszy św. wieczornej. 5. W 

zakrystii ministranckiej ustawiliśmy przenośny konfesjonał dla słabo słyszą-

cych. Gdyby spowiedź była niemożliwa dla penitenta w kościele - można po-

prosić o spowiedź w zaciszu tego miejsca. 6. Dziś ostatnia okazja zapisów na 

parafialny wyjazd integracyjny w Tatry. Mamy jeszcze wolnych 8 miejsc. Wy-

jazd w najbliższą sobotę z parkingu pod kościołem o godzinie 6.30. Powrót ok. 

21.00. Szczegóły przy zapisie lub na stronie internetowej parafii. 7. Również w 

sobotę, 15 czerwca II Piknik Rodzinny przed Oknem Papieskim. Rozpoczęcie 

o 14.30. W programie występ zespołu dziecięcego, animacje i zabawy z wodzi-

rejem, pokaz akrobatyki, quizy patriotyczne, rodzinne, o świętych i inne atrak-

cje. Zapraszamy. 8. W Bożym Młynie dyżur studentów informatyki we wtorek 

od 17.00 do 19.00. Spotkanie z serii Wszystkie dzieci Boga pt. Ja i Bóg w du-

ecie we czwartek o godz. 19.15. Spotkanie biblijne z p. dr Anną Wajdą w pią-

tek  o godz. 19.15. 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Tadeusza Mar-

ka, śp. Jana Fronta i śp. Eugeniusza Munteana. Wieczny odpoczynek racz Im 

dać Panie...  
 


