
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 06.06 Dzień Powszedni  
1800 1) Msza Św. o powołania w par. Brzeziny  
        2) + Józefę Barańską (34 r. śm.)  
1900 1) + Kazimierę Prokop i Józefa Prokopa 
        2) + Sabinę Wnuk od r. Pazdejów z Żarczyc   
Wtorek 07.06 Dzień Powszedni  
1800 1) zm. z rodziny Malickich i Henryka Kowalskiego 
        2) + Piotra Zawadzkiego zam. siostra Leokadia z mężem 
1900 + Stefanię, Władysława i Edwarda Metryków, Stefanię i Wincentego Szałasów, Ge-
nowefę i Tadeusza Januszków  
Środa 08.06 Św. Jadwigi, Królowej Polski (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Antoninę, Józefa Wieczorek  
        2) + Helenę, Stanisława Daleszaków 
1900 1) + Stanisława Sołtysa od rodziny z Olkusza  
        2) + Tadeusza Kruka z int. siostry Krystyny   
Czwartek 09.06 Dzień Powszedni  
1800 1) Dziękczynna w 40 r. ślubu Marii i Stanisława o Boże bł. i opiekę Matki Bożej  
         2) + Adama Frankowicza, Mieczysława Chmurę, Antoninę, Franciszka Stanek, Ma-
riannę Kobel  
1900 1) w int. Wiesławy i Zygmunta w 35 r. ślubu o zdrowie i Boże bł. zam. dzieci  
        2) + Stanisława i zm. z rodziny Frankowiczów zam. syn Wiesław z rodziną   
Piątek 10.06 Bł. Bogumiła, biskupa (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Mirosława Malca (1 r. śm.) i Elżbietę Malec z int. chrześnicy Małgorzaty  
        2) O Boże bł. i zdrowie w 1 r. ur. Juliana zam. rodzice 
1900 1) + Aleksandrę i Dagmarę Kocoń zam. chrzestna  
          2) w 35 r. urodzin Jarosława Wierzbickiego oraz 11 r.  ślubu Jarosława i Marzeny 
Wierzbickich o Boże błogosł.  i opiekę MB 
Sobota 11.06 Św. Barnaby Apostoła (wsp. obowiązkowe)  
1700 ślub Ewa Prędota i Mateusz Bedla  
1800  + Genowefę Pietszczyk i zm. z rodz. Pietszczyków i Tkaczów  
1900 + Dariusza, Krzysztofa Leokadię i Jana Machulskich   
Niedziela  12.06 XI Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię  
1000 1) W 25 r. ślubu Marzeny i Kazimierza z int. córek  
         2) O Boże bł. w int. ks. Proboszcza i ks. Wikariusza i żywych członków Koła Różań-
cowego Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz za zmarłych o wieczne zbawienie.   
1200 Chrzty: Kamil Ernest Pietrzczyk, Jakub Zychowicz 
1600 + Edwarda Kołbusa (12 r. śm.)  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Krl 17, 17-24  
                   Ga 1, 11-19 
Ewangelia: Łk 7, 11-17 
Jezus udał się do pewnego 
miasta, zwanego Nain;  
a szli z Nim Jego ucznio-
wie i tłum wielki. Gdy zbli-
żył się do bramy miejskiej, 
właśnie wynoszono umar-
łego, jedynego syna matki, 
a ta była wdową. Towarzy-
szył jej spory tłum z mia-
sta. Na jej widok Pan użalił 
się nad nią i rzekł do niej: 
«Nie płacz». Potem przy-
stąpił, dotknął się mar, a ci, 
którzy je nieśli, stanęli,  
i rzekł: «Młodzieńcze, tobie 
mówię, wstań». Zmarły 
usiadł i zaczął mówić; i od-
dał go jego matce.  
A wszystkich ogarnął 
strach; wielbili Boga i mó-
wili: «Wielki prorok powstał 
wśród nas i Bóg łaskawie 

nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 
Kazanie espresso… 
„Alekstymatia to brak wrażliwości na uczucia; osoba nią dotknięta nie odróżnia emocji jak 
daltonista kolorów; nie płacze, ani nie okazuje radości.  
Tym razem Jezusa nikt nie prosił o uzdrowienie, to była jego inicjatywa; Ewangelista mówi, 
że „użalił się” nad wdową, która straciła jedynego syna.  
Uczucia nie mogą być jedynym powodem czynienia dobra, ale do niego inspirują. >>Czło-
wiek mądry nigdy nie jest zły<< - pisze Jerzy Surdykowski.”                             /ks. E. Burzyk/ 

 

Święty Stanisławie Papczyński  
módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś o godz. 10.00 na Placu Św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Franciszek dokona kano-
nizacji bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Ten niezwykły Polak żył w XVII wieku. Początkowo 
pijar, a następnie założyciel i pierwszy przełożony generalny Zgromadzenia Księży Maria-
nów Niepokalanego Poczęcia NMP (pierwszego polskiego męskiego zgromadzenia). Niech 
nowy święty czuwa nad naszą Ojczyzną. 
▪ Za tydzień w niedzielę przeżywamy wspomnienie 108 męczenników II wojny światowej.  
W ich gronie są dwie patronki naszej parafii: bł. ss. Ewa Noiszewska i Marta Wołowska. 
Błogosławieństwo ich relikwiami odbędzie się na każdej mszy świętej. Błogosławione mę-
czenniczki patronują także Dziełu Bibliotecznemu w naszej parafii. Z tej okazji w ganku do 
kościoła pojawią się książki o świętych i błogosławionych, które będzie można wypożyczyć. 
Następna możliwość pożyczenia, wymiany lub oddania książek będzie za miesiąc. Zachę-
camy do zgłębiania życiorysów i twórczości świętych patronów. Niech ich przykład zachwyci 
nas i pociągnie do świętości.  
▪ Od soboty odmawiana jest w naszej parafii nowenna do bł. Klary Szczęsnej. W najbliż-
szym czasie jej osobie poświęcone będą 3 dni. 10 czerwca o godz. 18.10 zapraszamy mło-
dych na „Herbatę z aureolą” (ostatnią przed ŚDM), której będzie patronowała bł. Klara.  
W poniedziałek 13 czerwca o godz. 16.00 ks. bp Marian Florczyk podczas bierzmowania 
wprowadzi jej relikwie do naszej świątyni. W niedzielę 19 czerwca jej życie przybliżać nam 
będzie siostra ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Bł. Klaro 
Szczęsna módl się za nami! 
▪ Msze święte w czerwcu (na tygodniu) odprawiane są o godz. 18.00 i 19.00. Po pierwszej 
mszy zapraszamy serdecznie na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
▪ Każda parafia w diecezji ma wyznaczony jeden dzień w roku na szczególną modlitwę w in-
tencji powołań. U nas ten dzień wypada 6 czerwca – zapraszamy na Mszę świętą. 
▪ Dziś poświęcenie pól w Kowali Dużej, a za tydzień w Kowali Małej 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 
Extra… 
06.06 - Światowy Dzień 
Pocałunku 
08.06 - Światowy Dzień 
Oceanów 
09.06 - Dzień Przyjaciela 

Intencje różańcowe na czerwiec 
Ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margi-
nes i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje 
do spotkania i solidarność. 
Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki 
spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy 
mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić. 

Znalezione… 
„Syryjczycy nie wierzą już w żadne rokowania i konferencje pokojowe. Zawiedli się na 
wszystkich. Jestem tutaj, aby przynajmniej Kościół o nas nie zapomniał i wraz z nami modlił 
się o pokój - powiedział ormiańskokatolicki arcybiskup Aleppo Boutros Marayati. Przybył do 
Watykanu, aby poinformować o dramacie mieszkańców swego miasta, podzielonego mię-
dzy dżihadystów i siły rządowe."Ojciec Święty mówi nam zawsze: pozostańcie na miejscu, 
bądźcie cierpliwi, niech chrześcijanie nie uciekają z Bliskiego Wschodu. Papież ma rację, 
ale powiedziałem mu: Ojcze Święty, my możemy zostać, lecz kiedy bomby i rakiety spadają 
na nas jak deszcz, jak mogę powiedzieć mym wiernym: pozostańcie? Pomóż nam znaleźć 
rozwiązanie, pomóż nam, aby wielkie mocarstwa zdecydowały się na zakończenie tej wojny. 
Bo w istocie wszystko rozgrywa się między wielkimi mocarstwami. Moi wierni mówią, że 
wszyscy o nich zapomnieli: Europa, a nawet Kościół. Jestem tutaj, aby Kościół o nas nie 
zapomniał, abym mógł powiedzieć, że papież jest z nami, że są wierni, którzy modlą się za 
chrześcijan w Aleppo. Nasi wierni nie wierzą już politykom. Modlą się tylko, aby pokój przy-
szedł od Boga. Ludzie przekonali się jak wygląda pokój, który daje świat. Wierzą jednak, że 
Bóg jest z nimi i ich nie zostawi, że już niebawem nastanie dzień, kiedy będzie można na 
nowo żyć w braterstwie, pojednaniu i pokoju" - powiedział arcybiskup Aleppo.” /za: deon.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Marcelin Józef Champagnat (6 czerwca) 
Józef Benedykt Marcelin Champagnat urodził się 20 maja 1789 
roku we Francji. W dzień po przyjęciu święceń kapłańskich, w 
dniu 22 lipca 1816 roku, wraz z młodymi księżmi Marcelin oddał 
się na służbę Maryi. Potem pojechał do pracy w La Valla. Około 
2000 ubogich mieszkańców, rozproszonych po osadach i wzgó-
rzach, żyło z dala od Boga. Marcelin wszystkie siły poświęcał 
swoim wiernym. Mówił do nich z prostotą, nikogo nie lekcewa-
żył. Gdy stał się świadkiem śmierci siedemnastolatka, który nie 
znał Boga, podjął decyzję o założeniu nowego zgromadzenia. 
Pragnął wykształcić uczniów na chrześcijańskich nauczycieli, 
katechistów i wychowawców młodzieży. Zamieszkali razem, 
choć Marcelin nie przestał pełnić posługi kapłańskiej w parafii. 
Bóg pobłogosławił tej inicjatywie. Pojawiły się liczne powołania, 
powstały szkoły, a wspólnota wybudowała nowy dom zakonny. 
W 1825 roku ks. Marcelin został zwolniony z obowiązków wika-
riusza, by mógł poświęcić się wyłącznie zgromadzeniu.  

W ostatnim okresie życia Marcelin poświęcił wiele energii sprawom związanym z zatwier-
dzeniem zgromadzenia, wysłał też trzech pierwszych braci na misje do Oceanii. W 1836 ro-
ku władze kościelne zatwierdziły zgromadzenie Małych Braci Maryi, a Marcelin złożył śluby 
zakonne. Zmarł po długiej chorobie w dniu 6 czerwca 1840 roku. Modlitwa. Boże w Trójcy 
Jedyny przez wstawiennictwo św. Marcelina naucz nas wykorzystywać każdy dzień życia. 

Tu es Petrus... 
167. Bł. Eugeniusz III (15.II.1145-8.VII.1153) Bernard Aganelli de Montemago, opat cyster-
sów, uczeń świętego Bernarda z Clairvaux. Natychmiast po wyborze spotkał się ze sprzeci-
wem arystokracji rzymskiej pod przewodnictwem Arnolda z Brescii. Musiał wielokrotnie 
opuszczać miasto. Udał się do Francji, gdzie działał na rzecz ogłoszonej przez siebie  
w 1145, a proponowanej przez Bernarda z Clairvaux wyprawy krzyżowej. Niepowodzenie tej 
wyprawy wywołało falę oburzenia przeciwko Eugeniuszowi i Bernardowi z Clairvaux. Euge-
niusz zaangażował się w reformę Kościoła; ponadto odbył wiele podróży. Pod ochroną ce-
sarza Fryderyka I Barbarossy w roku 1152 powrócił do Rzymu. W układzie w Konstancji  
z 1153 Barbarossa obiecał przywrócić ład w państwie kościelnym, w podzięce za co papież 
zamierzał ukoronować go na cesarza. Eugeniusz zmarł jednak, zanim cesarz przybył do 
Rzymu, 8 lipca 1153, beatyfikowany przez Piusa IX w 1872 r. 
Zamyśl się… 
„Jezus, który wstąpił do 
nieba, jest w królestwie 
Boga, obecny w każdej 
przestrzeni i czasie, bliski 
każdemu z nas.”       

/papież Franciszek/ 

Uśmiech… 
Młodzi małżonkowie zginęli w wypadku samochodowym. Gdy 
stanęli w bramie niebios, pyta ich św. Piotr:  - Jak to się stało?  
- Zwyczajnie - odpowiada mąż.  - Żona powiedziała do mnie: 
'Jeśli dopuścisz mnie do kierownicy, będziesz aniołem'. Byłem 
zakochany i nie potrafiłem jej odmówić. I tak dostaliśmy się do 
nieba. 

Coś dla ducha… 
„O modleniu się słowem Bożym”  

Trzech mnichów, od lat zgłębiających Pismo Święte, poszło  pewnego dnia do człowieka 
wielkiej modlitwy, aby się dowiedzieć, który z nich najlepiej modli się słowem Bożym. Pierw-
szy przechwalał się, że umie na pamięć większość świętych tekstów, drugi powiedział, że 
przeczytał kilka razy całą Biblię od deski do deski; trzeci nie bardzo chciał opowiadać o swo-
ich wyczynach. Dopiero po naleganiach świętego męża powiedział, że dotychczas udało mu 
się przeczytać tylko jedno zdanie, bo tak zajęło jego serce i umysł, że nie mógł w żaden 
sposób iść dalej z lekturą. Człowiek wielkiej modlitwy rzekł wtedy:  - W taki właśnie sposób 
należy się modlić słowem Bożym.                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


