
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 22.06 Dzień Powszedni 
1800 1) W 2 r. ślubu Pauliny i Mateusza oraz o bł. Boże dla syna Filipa i w 4 r. ślubu Ewe-
liny i Artura i o opiekę MB dla córki Leny z int. rodziców  
        2) + Janinę Malicką z int. sąsiadów  
1900 1) + Zygmunta Węgrzyna (r. śm.) z int. córki z rodziną 
        2) W 10 r. ślubu Jarosława i Marzeny Wierzbickich i o zdrowie dla dzieci    
Wtorek 23.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Edwarda Brzozę z int. córki Jolanty z córką Katarzyną 
        2) + Józefa Gajdę z okazji dnia Ojca z int. córki Małgorzaty z mężem i wnukami 
1900 1) + Mariannę Stachura, Kazimierę Wolszczak z int. Wierzbickich  
        2) w 59 rocznicę święceń kapłański ks. Henryka Gajka 
Środa 24.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Janinę Kruk (3 r. śm.), Stanisława Kruk z int. córki Barbary 
        2) + Janinę Malicką z int. sąsiadów  
1900 + Jana (r śm.), Katarzynę, Jana Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurtków z int. 
rodziny   
Czwartek 25.06 Dzień Powszedni  
800  +  msza św. na zakończenie roku szkolnego  
1800  + Jana, Stefanię, Czesława Skarbków z int. córki  
1900 + Genowefę i Władysława Metryków, Stanisława Kopacza z int. Kopaczowej   
Piątek 26.06 Dzień Powszedni  
700 + Władysława, Feliksę Mazurów i Stanisławę, Henryka Szymonków  
1800  1) + Władysława, Wincentynę Ślusarczyków z int. Józefa Ślusarczyka  
         2) W int rodziców i dzieci pielgrzymujących do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic 
1900 + Władysława Dyragę z int. córki Zofii z rodziną   
Sobota 27.06 Dzień Powszedni  
700 + Władysława, Ludwikę, Jana Cudzików, Helenę Włodarczyk  
1600 ślub Łukasz Chwastowski i Katarzyna Zaród  
1800  + Władysława, Mariannę, Franciszkę Frankowicz, Jana, Marię, Stefana Domagałów, 
Janinę, Henryka Kurdek z int. rodziny  
1900 O Boże bł. dla Joanny i Grzegorza Zegadłów w 10 r. ślubu i o Boże bł. dla dzieci  
Niedziela  28.06 XIII Niedziela Zwykła 
800 + Mieczysława Kowalskiego (r śm.)  i zm. z rodz. Kowalskich 
1000 W 20 r. ślubu Sławomira i Iwony Jaszczyk i o Boże bł. dla ich dzieci zam. rodzice 
1200 Chrzty: Stachura Weronika, Fałdziński Piotr Stanisław, Zychowicz Filip 
1600 + Edwarda, Władysława Nowaków z int. siostry  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Job 38, 1. 8-11  
                    2 Kor 5, 14-17 
Ewangelia:  Mk 4, 35-41 
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus 
rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy 
się na drugą stronę». Zostawili więc 
tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. 
Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz 
zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły  
w łódź, tak że łódź się już napełniała. On 
zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbu-
dzili Go i powiedzieli do Niego: «Nau-
czycielu, nic Cię to nie obchodzi, że gi-
niemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i 
rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wi-
cher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaź-
liwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» 
Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do 
drugiego: «Kim właściwie On jest, że 
nawet wicher i jezioro są Mu posłusz-
ne?» 
Kazanie espresso… 
„>>Gdy Bóg nie może uczynić z nas 
ludzi pokornych, czyni upokorzonych<< - 
zanotował Julien Green. 
Uczniów mających pretensje o to, że nie 

uciszył burzy, Jezus nazywa bojaźliwymi; zarzuca im brak wiary. 
>>Wołasz Boga; on często schodzi po kryjomu I puka do drzwi twoich, aleś rzadko  
w domu<<.”( Adam Mickiewicz)                                                                      /ks. E. Burzyk/ 

 

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, 
krzewicielu kultu  

Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
módl się za nami! 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Danutę Sta-
churę z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



 
 
 
 
 

A w parafii… 
▪ Dziś uroczyście do naszego kościoła na sumie o godz. 12.00 zostaną wprowadzone reli-
kwie św. Józefa Sebastiana Pelczara, szczególnego czciciela Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Dokona tego ks. Kan. Józef Kubicza, proboszcz z Nowin. Po mszy odbędzie się 
krótki koncert scholi Angelo z Piotrkowic z możliwością zakupu ich nowo wydanej płyty. 
Bardzo serdecznie zapraszamy! 
▪ Przypominamy, że dziś o 12.00 odprawiona będzie msza święta w intencji mieszkańców w 
Podwola z racji poświęcenia pól. Dziś także poświęcenie pól w Kowali Małej o godz. 15.30  
z mszą świętą przy kapliczce. Poświęcenie pól w Kowali Dużej za tydzień od godz. 15.00 – 
jeden ksiądz zaczyna od strony Bilczy, drugi od strony Sitkówki. Msza święta przy remizie. 
▪ W środę od godz. 17.00 spowiedź dla dzieci na zakończenie roku szkolnego 
▪ Msza święta na zakończenie roku szkolnego w czwartek o godz. 8.00 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza parafian dorosłych na kolejne spotkanie „Ka-
wa na obłoku” ze św. Miriam, które odbędzie się dziś o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej. 
Bardzo prosimy o punktualność. Dla młodych spotka-
nie „Herbata z aureolą” przygotowane jest na 22 
czerwca o godz. 18.15. Jego patronem będzie św. Jó-
zef Sebastian Pelczar. ZAPRASZAMY 

YOUCAT… 
Co to jest piekło? Nasza wiara nazywa piekłem stan definitywnego oddalenia się od Boga. 
Kto w obliczu Boga widzi wyraźnie miłość, a jednak jej nie chce, decyduje się na ten stan. 
Jezus, który zna piekło, nazywa je „zewnętrzną ciemnością” (Mt 8, 12). Z przerażeniem my-
ślimy o stanie całkowitego odrętwienia i beznadziejnej samotności, z dala od wszystkiego, 
co mogłoby pomóc, ukoić, ucieszyć czy pocieszyć. 
Kim są aniołowie? Aniołowie są stworzeniami Bożymi duchowymi, niecielesnymi, które po-
siadają rozum i wolę. Są nieśmiertelne i niewidzialne. Przewyższają swoją doskonałością 
wszystkie stworzenia widzialne. Nieustannie żyją w obecności Boga i przekazują ludziom 
Jego wolę oraz otaczają ich Bożą opieką. Anioł, pisał kardynał Józef Ratzinger, „jest też 
osobistą myślą Boga, z którą zwraca się do mnie”. Jednocześnie aniołowie są całkowicie 
wpatrzeni w swego Stwórcę. Płoną miłością do Niego i służą Mu w dzień i w nocy. Nigdy nie 
kończy się ich hymn pochwalny. Jako aniołowie zbuntowani przeciw Bogu wymieniani są 
w Piśmie Świętym diabeł i demony. 
Czy można kontaktować się z aniołami? Tak. Można przywoływać aniołów na pomoc  
i prosić ich o orędownictwo u Boga. Każdy człowiek otrzymał od Boga swojego Anioła Stró-
ża. Dobrze jest modlić się do niego za siebie i innych. W życiu chrześcijanina aniołowie mo-
gą się objawić np. jako zwiastuni orędzia lub pomocni towarzysze w drodze. Z ezoterycz-
nymi pseudoaniołami wiara nie ma nic wspólnego. 

Jan Paweł II o św. Józefie Sebastianie 
Dewizą jego życia [ bp Pelczara] było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezu-
sowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny". To ono kształtowało jego du-
chową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i po-
sługi Chrystusowi przez Maryję. Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako 
odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. "Zdumienie - 
mówił - musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron 
chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając 
Najświętszy Sakrament". To zdumienie wiary nieustannie budził w sobie i w innych. Ono 
prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która "w ta-
jemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła"; Tej, która nosząc  
w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była "tabernakulum" - pierwszym 
"tabernakulum" w historii (por. encyklika Ecclesia de Eucharistia, 55).  

 

 

Boży człowiek… - bł. Jakub z Ghaziru (26 czerwca) 
Jakub urodził się w Ghazirze, na peryferiach Bej-
rutu, 1 lutego 1875 roku. W wieku dziewiętnastu 
lat wstąpił do kapucynów. W 1901 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. Jego całe życie charaktery-
zowało się konkretną miłością do ludzi, którzy 
cierpią. Założył szkołę św. Franciszka w Jall-
Eddib (1919), znaną dziś pod nazwą "Val Pere 
Jacques" w Bkennaya (1979); szpital w Deir El-
Qamar (1933) dla niepełnosprawnych dziewczy-
nek; klasztor Madonna del Pozzo w Bkennaya 
(1941), w którym znajduje się dom generalny, po-
stulat, nowicjat i centrum rekolekcyjne dla księży, 
zakonnic i grup modlitwy; Szpital Nostra Signora 
w Antélias (1946) dla osób przewlekle chorych  
i starych; szpital św. Józefa w Dora (1950) w 
dzielnicy robotniczej; szkołę Sióstr Krzyża w 
Brummanie (1950), w której uczą się dzieci osie-
rocone lub zaniedbane przez rodziców; Hospicjum 
Chrystusa Króla w Zouk-Mosbeh (1950). W 1951 
roku szpital św. Krzyża został całkowicie przezna-
czony na leczenie osób psychicznie chorych. Dziś 
jest największym szpitalem psychiatrycznym na 

całym Środkowym Wschodzie, w którym leczy się ponad 1000 chorych. Pełni on także rolę 
centrum uniwersyteckiego i akademickiego. Szpital przyjmuje chorych należących do róż-
nych religii w duchu miłosierdzia, które charakteryzuje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Krzyża Libanu założone przez br. Jakuba. Jakub zmarł w opinii świętości 26 czerwca 1954 
r. Nuncjusz apostolski streścił życie br. Jakuba w tych słowach: "był to największy człowiek, 
jakiego wydała ziemia Libanu". Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. Jakuba 
prosimy Cię ucz nas miłować bliźnich jak siebie samych. Amen. 
Tu es Petrus... 
115. Teodor II (XII.897)  Wstąpił na tron papieski w grudniu 
897, ale zmarł już po trzech tygodniach. Unieważnił uchwały 
tzw. synodu trupiego (Stefan VI), a odnalezione zwłoki papie-
ża Formozusa nakazał pochować z należytym szacunkiem. 

Extra… 
× 21.06 - Święto Muzyki  
× 22.06 - Światowy Dzień 
"Garbusa" 
× 25.06 - Dzień Marynarza 

Zamyśl się… 
„Odwaga nie polega 
na nieodczuwaniu 
strachu, ale na umie-
jętności działania 
mimo niego.” 

 /Shelogh Brown/ 

Uśmiech… 
Panowie rozmawiają przy herbatce w klubie seniora... Jeden nagle 
pyta: - Mietek, a czy w tym tygodniu nie przypada wasza pięćdzie-
siąta rocznica ślubu?  - Owszem. - I co planujesz?  - No... pamię-
tam, jak na dwudziestą piątą rocznicę zawiozłem żonę do Francji...  - 
Serio? A co zrobisz w tę pięćdziesiątą? - Hm... No może bym po nią 
pojechał... 

Coś dla ducha… 
„O jedzeniu i modlitwie” 

Pewien wieśniak, będąc w mieście, wstąpił do restauracji, aby się nieco posilić. Kiedy kelner 
podał mu zamówione danie, ten wstał, przeżegnał się i odmówił modlitwę przed jedzeniem. 
Gest ten wystarczył, aby sprowokować bawiących tam młodzieńców. Jeden z nich podszedł 
do chłopa i zapytał z sarkazmem: - U was pewno wszyscy tak się modlą, prawda? – Nie,  
i u nas nie wszyscy się modlą – odparł spokojnie wieśniak. – Któż to się u was nie modli? – 
chciał wiedzieć młodzieniec. – Na przykład osioł, wół i świnia. Te idą do koryta i do żłobu 
bez modlitwy.                                                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


