
 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.30 kandydaci na ministrantów zostaną uroczy-
ście włączeni do grona ministrantów. O godz. 17.15 nabożeństwo czerwcowe.  
O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. sprawowaną za Ojczyznę i Samorząd naszej 
gminy. Będziemy modlić się za przyczyną bł. Jerzego Popiełuszki – prezbitera  
i męczennika. Po Mszy św. możliwość ucałowania relikwii. O godz. 20.00 spotkanie 
wspólnoty młodzieży w ramach Światowych Dni Młodzieży w budynku wikariatki. 
2. W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszamy na różaniec wypominkowy za zmar-
łych. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych. 
3. W środę przed wieczorną Mszą św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. 
4. W czwartek po Mszy św. wieczornej cotygodniowa adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 21.00. Możliwość skorzystania z sakr. Pokuty od godz. 
19.30 do 20.30. 
5. W piątek zakończenie roku szkolnego. O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza 
św. dla uczniów i pracowników naszego Gimnazjum. Życzymy wszystkim dobre-
go wypoczynku. 
6. W piątek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa w intencji Ja-
nów. Intencje można składać w kancelarii, zakrystii lub bezpośrednio przed Eu-
charystią do koszyka wystawionego przed ołtarzem. 
7. W sobotę zapraszamy członków wspólnoty Apostolatu Maryjnego Cudownego 
Medalika do dolnego kościoła na Mszę św. o godz. 10.00. 
8. W przyszłą niedzielę o godz. 9.45 wyjeżdżają dzieci i młodzież naszej parafii na 
obóz wakacyjny. Życzymy im udanego wypoczynku spędzonego z Panem Bogiem. 
9. Apostolat Maryjny Cudownego Medalika zaprasza na Jasną Górę w dniu 9 lip-
ca. Koszt 50 zł. Zapisy u Pani Danuty Piotrowskiej po nabożeństwie czerwcowym 
lub tel. 721 245 160.  
10. Zachęcamy o składanie do koszy daru serca w postaci przyborów szkolnych  
i ewentualnych ofiar na zakup przyborów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej mieszkających na terenie naszej Parafii. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 
11. W czerwcu Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane 
są w dzień powszedni po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz. 17.15. 
12. W piątek – 24.06 uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
13. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego 
błogosławieństwa i polecamy opiece Matki Bożej. 
14. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny. 

W NASZEJ RODZINIE PARAFIALNEJ POŻEGNALIŚMY 
+ Alicję Piętkę l. 57; + Zdzisława Markiewicza l. 87. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 
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KANCELARIA PARAFIALNA czynna:  
od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1000 i 1600 - 1745,  
w soboty w godz. 830-1000. Tel. do kancelarii 22 720-37-27.  
PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO czynna jest w: I, III i IV czwartek m-ca,  
oraz w II wtorek m-ca w godz. 18.00 - 20.00, w kancelarii parafialnej,  
tel. 507-151-380, Łucja Dubrawska  

 

MSZE ŚWIĘTE: dni powszednie: 630
, 800

, 1800
; 

niedziele: 700
, 830

, 1000
 dla młodzieży, 1130 

Msza św. szkolna, 1300
 i 1800

, 2030 
o godz. 1000

 - w dolnym kościele Msza św. dla przedszkolaków. 

Sobota, godz. 18.00, Msza św. niedzielna.  

 

LITURGIA  SŁOWA 
Za 12,10-11; Ps 63; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich  
z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków 
zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowie-
dział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: bę-
dzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabi-
ty, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto 
chce iść za Mną, niech się zaprze same-
go siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je,  
a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa”. – Oto słowo Pańskie. 
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KOMENTARZ DO EWANGELII  
Uczniowie wiele razy widzieli Jezusa oddalającego się na modlitwę. Nowy 

Testament kilka razy przytacza rozmowę Jezusa z uczniami po powrocie z mod-

litwy. W ten sposób możemy poznać treść modlitwy Jezusa. 

Jezus po raz pierwszy mówi im, że zostanie zabity i po trzech dniach 

zmartwychwstanie. Mówi, że zostanie wydany przez starszych, arcykapłanów  

i uczonych w piśmie, czyli przywódców religijnych. Jak zareagują uczniowie? 

Kto ma dla nich większy autorytet: czy przywódcy religijni, czy Jezus, ich 

nauczyciel? 

Tym razem Jezus rozmawia z Ojcem o tym , czy uczniowie rozpoznali w Nim 

Boga. Przygotowuje ich do tej wiadomości przez rozmowę i pytania. Najpierw 

pyta uczniów o to kim jest On sam w oczach innych ludzi. Mogą udzielić 

odpowiedzi bo rozmawiają z ludźmi o sprawach zbawienia. Następnie pyta 

uczniów co sami myślą o Nim. Pierwszy odpowiada Piotr: „Jesteś Mesjaszem 

Bożym”. Po tej odpowiedzi Jezus pierwszy raz mówi o okolicznościach swojej 

śmierci. 

Krzyżem codziennym jest społeczny koszt wiary i opowiedzenie się za 

Jezusem, koszt wybrania autorytetu Jezusa w miejsce autorytetu przywódców 

religijnych, którzy Jezusa odrzucają. Kosztem jest utrata przyjaciół, potępienie 

społeczne oskarżenie. Wierząc w Jezusa stracić można pozycję, pracę, przyjaźń. 

Próba połączenia wiary w Jezusa i zachowania tego wszystkiego jest 

kompromisem, to chęć zachowania swego, która sprawia, że zamazuje się 

granica między wiarą i niewiarą w Jezusa.                              Ks. Stanisław Kicman 
 

ZAPROSZENIE NA  
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
Drodzy Młodzi Przyjaciele,  

„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia  
o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na 
każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości. 

Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego 
by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bój-
cie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem 
wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła. 

Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II, mówił, że „rze-
sza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, 
stanie się (…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”.  

Drodzy Młodzi, każdy z Was jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak pa-
trzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na Was rówieśnicy, którzy 
już w lipcu przyjadą do Polski z całego świata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w 
ten sposób na siebie samych. 

Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród i 
każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane 
wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży. 

Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ra-
mach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygoto-
wań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będzie-
my modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych 
Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”. 

Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby 
mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy 
słowa św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”. 

Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 373. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 8 czerwca 2016 r. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ  
W tych czasach ubogich w przyjaźń spo-

łeczną naszym zadaniem jest budować 
wspólnotę.  

*** 
Święci nie są nadludźmi, ani też nie 

urodzili się doskonali. Gdy poznali miłość 
Boga, poszli za Nim w służbie innym. *** 

Nasze kapłańskie życie dawane jest w 
służbie, w bliskości wiernemu Ludowi Bożemu, z radością tych, którzy słuchają 
swego Pana. *** 

Uczeń Chrystusa, kiedy ma serce przejrzyste i jest pełen prostoty, wnosi Boże 
światło w miejsca, gdzie żyje i pracuje. *** 

Jesteśmy stróżami, nie panami tej ziemi, a na każdym spoczywa osobista od-
powiedzialność za to, by strzec stworzenia, cennego daru Boga. 

*** 
Przyjmując Eucharystię karmimy się Ciałem i Krwią Jezusa, jednak to Jezus, 

przychodząc do nas, jednoczy nas ze swoim Ciałem! 
 


