INTENCJE MSZALNE od 15 czerwca do 21 czerwca 2020
Poniedziałek, 15 czerwca
7.00
1) ++ Jolanta Kowalska i Edward Kępiński; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od
Alicji i Leszka Samek
7.30
+ Grażyna Hausner.
18.30 + Janusz Kapałka
Wtorek, 16 czerwca
7.00
++ Wojciech Jabłoński w 1. rocz. śm.; rodzice: Sabina i Bolesław
7.30
+ Walter Melen
18.30 INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) + Alina Raźny; 2) + Grażyna Marzec w 7. rocz. śm.;
3) ++ Janina i Zdzisław Garusińscy; 4) + Jan Kędzior, syn; + Jan Kędzior, szwagier; 5) O bł. Boże, zdrowie i opiekę
MB i św. Józefa dla Magdaleny; 6) ++ Irena i Zenon, Juliusz, Robert i Joanna Banyś; 7) + Andrzej Białko w 1. rocz.
śm.; 8) + Stefania Gazda – int. od Członkiń I. Róży; 9) ++ Antonina (ona) i Antoni

Środa, 17 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA, ADAMA
CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
7.00
+ Aleksander Krukowski
7.30
1) ++ Jan, Zofia, Franciszek; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Barbary i Leszka Mikołajczyków
18.30 O bł. Boże i zdrowie dla Izabeli
Czwartek, 18 czerwca
7.00
1) + Janusz Kapałka; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Koleżanek i Kolegów z
firmy FRAPOL
7.30
+ Teresa Rzeźnikiewicz
18.30 + Mieczysław
Piątek, 19 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
JEZUSA
7.00
1) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Pracowników SP w Krzeszowicach; 2) + Genowefa Kowalczyk – int. od Róży III.; 3) + Helena Hsała
7.30
+ Janusz Kapałka
18.30 + Jan Turoń
Sobota, 20 czerwca – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP
7.00
1) + Wanda Cyganik – int od Męża z okazji imienin; 2) + Janusz Maciaszkiewicz –
int. od rodziny Stempaków
7.30
+ Teresa Kralka
18.30 + Janusz Chmura
XII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 21 czerwca
7.30
++ Stanisław Szopa w 3. rocz. śm. – int. od żony Krystyny i córki Małgorzaty, Eweliny, Dawida z rodziną
9.00
++ Władysław, Genowefa, Józef
10.30 + Paweł w dniu imienin
12.00 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. prałata Jana Franczaka z okazji 56.
rocz. święceń oraz imienin
13.15 Za Parafian
17.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Agaty i Roberta
18.30 O zdrowie i bł. Boże dla Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry i Hanny
20.00 + Adam w 40. rocz. śm.
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EWANGELIA NA XI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mt 9, 36 – 10, 8/
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali
i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy ‒ Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie
wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i
głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie».

REFLEKSJA
Zdarzyło ci się widzieć kogoś, kto mocą Chrystusa uzdrawia? A kogoś, kto mocą Chrystusa wypędza złe duchy? Czy to oznacza, że współcześni apostołowie, rozesłani na wszystkie krańce ziemi, nie dostrzegają chorych, umarłych, trędowatych i dręczonych przez złe duchy? Bo Pan żniwa
jest wciąż ten sam. Prosisz Go?

ZEŚLIJ, O CHRYSTE, SWOJEGO DUCHA NAM…
Duchu Święty, Boże/– oto jesteśmy – wprawdzie dotknięci zmazą grzechu,/lecz w imię Twoje w szczególny sposób zgromadzeni./Przyjdź do nas
i pozostań z nami,/racz przeniknąć serca nasze. (ks. W. A. Niewęgłowski)
13 czerwca 2020 r. grupa Młodzieży z parafii, w liczbie 43 osób
otrzymała Sakrament Bierzmowania. Szafarzem Sakramentu Dojrzałości
Chrześcijańskiej był JE bp Damian Muskus. Młodzież, która przyjęła sakrament Ducha
Świętego to uczniowie z klas ósmych Szkół Podstawowych.
Do tej uroczystości młodzież przygotowywała się solidnie. Kandydaci uczestniczyli w systematycznych spotkaniach formacyjnych.
Przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania młodzież przystąpiła do Sakramentu
Pojednania i wybrała świętego patrona bierzmowania.
Uroczysta Eucharystia, podczas której bp Damian Muskus udzielił Sakramentu
Bierzmowania, rozpoczęła się o godz. 11.00.
Liturgia rozpoczęła się od powitania Biskupa. Delegacja rodziców przywitała JE.
Podczas liturgii Biskup zapytał młodzież, jakich łask oczekuje od Boga w Sakramencie
Bierzmowania. Na pytanie Biskupa młodzież odpowiedziała, iż pragną, aby Duch Święty,
którego otrzymają umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według
jej zasad.
Po homilii miał miejsce najważniejszy moment liturgii Sakramentu Bierzmowania
bp Damian wraz, z Proboszczem Zbigniewem Ziębą oraz uczestniczącymi w liturgii
Księżmi, w geście wyciągniętych rąk prosili, aby Duch Święty zstąpił na Kandydatki/-ów
bierzmowania.
Następnie Ks. Biskup udzielał Sakramentu Bierzmowania. Młodzi razem ze swoimi świadkami procesyjnie podchodzili do Szafarza sakramentu. Na słowa Biskupa – Pawle/Kingo, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany opowiadał – Amen. Biskup
namaszczał jednocześnie czoło bierzmowanego krzyżmem świętym (mieszczanina balsamu i oliwy) i przekazywał znak pokoju. Uczniom do Sakramentu Bierzmowania towarzyszyli świadkowie, których zadaniem było trzymać prawą rękę na prawy ramieniu bierzmowanego.
Bierzmowani otrzymali również krzyż. Zawieszony w ich pokoju, ma przypominać im postanowienia podjęte przy Sakramencie Bierzmowania związane z umacnianiem i
pogłębianiem wiary a zwłaszcza postępowaniem według jej zasad.
Na zakończenie liturgii Młodzież podziękowała bp Damianowi Muskusowi za
udzielony Sakrament Bierzmowania. Ks. Proboszcz w imieniu swoim i Parafian złożył
podziękowanie na ręce Biskupa za udzielony Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej,
także zgromadzonym na tej uroczystości bliskim z rodziny. Rodzicom za pieniężny dar
ołtarza w wysokości 2, 270 zł. Zostanie przekazany Dom Pogodnej Jesieni prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie na pomoc w walce z wirusem SarsCovid-19.
Splendoru tej uroczystości nadała również piękna oprawa muzyczna przygotowana przez p. Andrzeja Garbienia – organistę oraz Panama Chór, prowadzoną przez p. Violettę Tomczyk. Ks. Kacper Nawrot przygotował oprawę liturgiczną, jak i młodzież, wraz z
ks. Wojciechem Matygą, do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Maraton Modlitewny Totus Tuus codziennie o godzinie 18.00. Procesja eucharystyczna
podczas nabożeństwa codziennie do czwartku włącznie. W czwartek na zakończenie
oktawy pobłogosławimy dzieci sypiące kwiaty i wianki.
2. We wtorek comiesięczna nowenna ku czci Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą
św. o godzinie 18.30 podczas której odczytamy intencje nowennowe. Modlitwę nowennową wpleciemy w poprzedzające Mszę św. nabożeństwo.
3. W środę wspomnimy św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. W piątek
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji Uroczystości nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca
NMP.
4. Dziękujemy panu organiście, panom kościelnym, liturgicznej służbie ołtarza,
dzieciom, sprzątającym kościół i plebanię, wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym Manus
Domini, pielęgnującym ogród na placu kościelnym za pomoc w przygotowaniu i transmisji
procesji Bożego Ciała. Dziękujemy mężczyznom z róży męskiej i z Manus Domini za
posługę baldachimu podczas procesji w uroczystość i w oktawie. Dziękujemy wszystkim
którzy przygotowali 43 młodych z VIII klas Szkoły podstawowej oraz uświetnili liturgię i
przygotowali świątynię do bierzmowania, a ks. biskupowi Damianowi Muskusowi za
udzielenie tego sakramentu naszej młodzieży. Dziękujemy rodzicom bierzmowanej młodzieży za dar pieniężny na walkę z pandemią koronawirusa w wysokości 2270 PLN. Przekażemy go ostatecznie wedle sugestii ks. biskupa Damiana dla Domu Pogodnej Jesieni
Sióstr Józefitek w Tuchowie.
5. W najbliższą sobotę ranna liturgia w kościele dolnym ze względu na przygotowanie kościoła górnego do uroczystości I Komunii św. O godzinie 10.00 w ten dzień w
kościele dolnym I spowiedź św. dla części uczniów z klas III SP i ich rodzin. W niedzielę,
21 czerwca podczas Mszy św. o godzinie 10.30. dzieci przyjmą I Komunię św. Prosimy
wiernych by w niedzielę w miarę możliwości uczestniczyli w innej Mszy św. i w ten sposób dali możliwość swobodnego udziału we Mszy św. gościom dzieci przeżywających
uroczystość. Kolejna grupa dzieci z obecnych klas III przyjmie I Komunię św. po wakacjach, w niedzielę, 13 września.
6. W najbliższą niedzielę 56. rocznica święceń kapłańskich ks. prałata Jana Franczaka. Mszę św. od wiernych w intencji Wielebnego Jubilata odprawimy w niedzielę o
godzinie 12.00. Prosimy o modlitwę w Jego intencji.
7. W najbliższą sobotę o godzinie 12.00 w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie
na Białych Morzach p. Ryszard Wyżga należący do Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przyjmie błogosławieństwo Nadzwyczajnego Szafarza Najświętszego Sakramentu i
dołączy tym samym do grona dwóch nadzwyczajnych szafarzy w naszej parafii. Prosimy o
modlitwę w intencji przygotowujących się do błogosławieństwa.
8. Prowadzący siłownię i saunę w Klubie Sportowym Bronowianka zapraszają do
korzystania obiektów, które wznowiły działalność. Możliwość korzystania codziennie w
godzinach od 10.00 do 22.00.
9. W najbliższą niedzielę Boży Młynarze zbiorą składkę do puszek na działalność
Bożego Młyna.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Aleksandrę Hohol. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

