
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 13.06 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dr Kościoła (wsp. obow.) 
1600 Bierzmowanie  
2000 + Franciszkę, Wincentego Szyszków Franciszkę, Jana Frankowiczów zam. córka  
Wtorek 14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) 
1800 1) W 2 r. ślubu Małgorzaty i Michała o Boże bł. dla Jubilatów  
        2) + Władysława, Stefanię Kruk, zm. z całej rodziny Śmietanów 
1900 1) + Helenę (r. śm.) i Władysława Świetlików z int. córki   
        2) o Boże bł. dla dzieci I Komunijnych zam. rodzice 
Środa 15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)  
1800  1) + Stefanię Łoboda i Mieczysława Lużyńskiego  
         2) + Danutę Stachura (1 r. śm.) zam. mąż i córka z rodziną  
1900  1) + Stanisława, Stanisławę Krawiec 
         2) + Stanisława Rozparę, Henryka i Franciszkę Kowalskich, Jana Więckowskiego, 
Antoninę i Józefa Kutrysiów  
Czwartek 16.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Annę, Stanisława, Roberta, Józefa Krawczyków, Jana, Genowefę Korba 
       2) + Katarzynę, Jana, Henryka Materek 
1900 1) + Stanisława Kaczora ( 10 r. śm.), Kazimierę Stokowiec  
        2) + Grażynę Krzysztofek od uczestników pogrzebu 
Piątek 17.06 Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) W int. Anety i Marcina Grabowskich w 20 r. ślubu o Boże bł. i opiekę MB  
        2) + Jana, Katarzynę i Jana Stachurów, Jana Małgorzatę Józefa Kurdków 
1900 1) + Jana, Kacpra, Józefę Sroka, Katarzynę, Franciszka, Mariannę Stachurów i całą 
rodziną Stachurów, Stanisława Seweryna  
        2) + Józefa Linka z int. córki  
Sobota 18.06 Dzień Powszedni  
700 + Stanisława Lużyńskiego (13 r. śm.) Genowefę, Bolesława, Czesława Lużyńskich  
1800  1) 20 r. śl. Wioletty i Jacka Więcków oraz dla ich dzieci o Boże bł. i potrzebne łaski  
         2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 10 r. ślubu Łukasza i Anny zam. rodzice 
1900 + Antoninę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krystynę Krzysztofa Krąż 
zam. syn Jerzy   
Niedziela  19.06 XII Niedziela Zwykła 
800 O Boże bł. dla Magdaleny Brzozy  
1000 + Janinę Kruk (4 r. śm), Stanisława Kruka 
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Bolesława (r. śm.) Krystynę Parkitów, Kazimierza Barana, dziadków Parkitów i zm. 
w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Sm 12, 1. 7-10. 13 / Ga 2, 16. 19-21 
Ewangelia:  Łk 7, 36 – 8, 3 
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posi-
łek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce 
za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście 
życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem  
w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy 
olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczę-
ła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je 
wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała 
je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, 
mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wie-
działby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go 
dotyka, że jest grzesznicą».  Na to Jezus rzekł do 

niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien 
wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdzie-
siąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej 
miłował?» Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: 
«Słusznie osądziłeś».  Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobie-
tę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi sto-
py i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje 
całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. 
Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.  
A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są od-
puszczone».  Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet 
grzechy odpuszcza?»  On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju». 
Kazanie espresso… 
„Zbigniew Zapasiewicz uważał, że postać grana przez aktora nie jest od niego odle-
gła: >>Wystarczyłoby przecież, żebyśmy się urodzili kilka kilometrów dalej, w innej 
rodzinie, w innym czasie, i bylibyśmy kimś innym”. 
Dlaczego Jezus tak wysoko ocenił postawę kobiety lekkich obyczajów, stawiając ją 
za przykład dla pobożnych faryzeuszy? Zapewne zaimponowała Mu jej determinacja: 
chęć nawrócenia i zmiany życia za wszelką cenę.  
>>Prostytutkom nie grozi to, że uznają swe obecne życie za tak satysfakcjonujące, iż 
nie będą mogły zwrócić się ku Bogu; ludziom dumnym, chciwym, obłudnym zagraża 
to niebezpieczeństwo<< - pisze Clive Staples Lewis.”                         /ks. E. Burzyk/ 

Wszystko dla Serca Jezusowego 
 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Grażynę 
Krzysztofek z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



 

A w parafii… 
▪ Dziś wspominamy 108 męczenników II wojny światowej, a wśród nich dwie patronki naszej 
parafii bł. ss. Ewę Noiszewską i Martę Wołowską. Dziś po każdej mszy świętej błogosła-
wieństwo ich relikwiami. Z tej okazji dziś można także wypożyczyć książki z Dzieła Biblio-
tecznego naszej parafii. Znajdują się one w skrzynkach w przedsionku kościoła. Prosimy  
o ich zwrot, bądź wymianę na inne w drugą niedzielę lipca (10.07.).  
▪ Jutro w naszym kościele o godz. 16.00 młodzi otrzymają z rąk ks. bp Mariana Florczyka 
sakrament bierzmowania. Tego dnia uroczyście zostaną także wprowadzone relikwie bł. 
Klary Szczęsnej, która w ubiegłym roku została beatyfikowana w Krakowie. Serdecznie za-
praszamy na tą uroczystość! W niedzielę natomiast będziemy gościć siostry sercanki, które 
przybliżą nam postać swojej założycielki.  
▪ W poniedziałek przypada wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, któremu poświęcony 
jest ołtarz boczny w naszym kościele. We wtorek wspominamy bł. bp Michała Kozala, które-
go obraz wisi w naszej świątyni. W czwartek 17 czerwca wspominamy św. brata Alberta 
Chmielowskiego, którego relikwie czcimy w Brzezinach. Zapraszamy tego dnia na mszę św. 
z błogosławieństwem jego relikwiami. 

▪ Za tydzień po każdej mszy świętej młodzież 
będzie zbierała pieniądze na organizację 
Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. 
Bardzo prosimy o wsparcie tej ważnej inicja-
tywy. Niech dzieło rozpoczęte przez św. Jana 
Pawła II może dalej służyć ewangelizacji  
i umacnianiu wiary wśród młodych całego 
świata. Dziś, kiedy w świecie sieje się strach  
i zamęt, kiedy przodują plotki, obojętność  
i lenistwo, Światowe Dni Młodzieży mogą być 
szansą pokazania, że każdy z nas ma w so-
bie głód Boga. Wiara może być wyznawana 

wspólnotowo z radością i nadzieją. Niech zabrzmią w naszych uszach słowa Papieża Pola-
ka wypowiedziane do młodych podczas ŚDM w Denver: „Nie bójcie się iść na ulice i do 
miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę 
zbawienia na placach miast, osiedli i wsi. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii (por. Rz 1, 
16), ale czas głosić ją na dachach (por. Mt 10, 27). Nie lękajcie się porzucić wygodnego, 
ustalonego sposobu życia, aby podjąć wyzwanie głoszenia Chrystusa we współczesnej me-
tropolii. To wy musicie «wyjść na rozstajne drogi» (por. Mt 22, 9) i zapraszać wszystkich na-
potkanych na ucztę, którą Bóg przygotował dla swego ludu. Strach bądź obojętność nie 
mogą nas powstrzymywać od głoszenia Ewangelii, bo nie ma ona być sprawą osobistą, 
prywatną. Trzeba ją umieścić na świeczniku, aby ludzie widzieli jej światło i chwalili naszego 
niebieskiego Ojca”. Kochamy Ojca Świętego Jana Pawła II, stawiamy mu pomniki, robimy 
akademie, nazywamy Jego imieniem instytucje. A może warto też posłuchać, co do nas 
mówił i wesprzeć największe dzieło, które według niego miało budować Kościół. Młodzi bo-
wiem są nadzieją świata! Prosimy o modlitwę, zaangażowanie i pomoc finansową. 
▪ Trwają prace przy budynku gospodarczym koło naszej świątyni. Prosimy o wsparcie modli-
tewne i materialne tego dzieła. 
▪ Zapraszamy jutro na kolejne nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00 
▪ Za tydzień w niedzielę poświęcenie pól w Brzezinach. O godz. 15.00 jeden ksiądz zacznie 
od strony Morawicy, a drugi od strony Radkowic. 
▪ W ostatnią niedzielę zostało zebrane 510 zł na Świątynię Opatrzności Bożej. Bóg zapłać. 
Extra… 
× 12.06 -  Święto Biura Ochrony Rządu 
× 15.06 -  Światowy Dzień Wiatru 

 

 

Boży człowiek… - św. Lutgarda (16 czerwca) 
Lutgarda (Ludgarda, Luitgard, Lutegard) urodziła się  
w Tongres na terenie Belgii w 1182 r. W wieku 12 lat 
została oddana na wychowanie do klasztoru sióstr be-
nedyktynek św. Katarzyny w okolicach Limburga. Nie 
czuła się powołana do pozostania w zakonie, ale kiedy 
objawił się jej Chrystus, zrozumiała, że tu jest jej miej-
sce. Mając 18 lat złożyła profesję zakonną. W pięć lat 
później została przeoryszą. Następnie, pragnąc jeszcze 
większych umartwień, przeniosła się do mających su-
rowszą regułę cystersek w Aywières w pobliżu Brukseli. 
Prowadziła życie ascetyczne, pełne modlitwy. Doznawa-
ła licznych przeżyć mistycznych: spotkań z Chrystusem, 
Maryją, duszami czyśćcowymi. Zaświadczył o tym do-
minikanin, Tomasz z Cantimpré, który znał ją osobiście  
i spisał jej żywot. W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z da-
ru uzdrawiania chorych i nawracania grzeszników. Była 
prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Je-
zusowego. Zachowała się słynna "Modlitwa Dworu Nie-
bieskiego", która została objawiona świętej Lutgardzie. 
Zmarła 16 czerwca 1246 w Aywières w Belgii. Jej reli-
kwie spoczywają w Bass-Ittre. Jest patronką Belgii,  

a także dobrego rozwiązania, niewidomych i niepełnosprawnych. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo św. Lutgardy naucz mnie oddać Ci się w pełni. Amen 
Tu es Petrus... 
168. Anastazy IV (12.VII.1153-3.XII.1154) Konrad, kardynał Sabiny, kiedy go wybierano, 
był już w bardzo podeszłym wieku i rządził Kościołem zaledwie 18 miesięcy do 3 grudnia 
1154. 
169. Hadrian IV (4.XII.1154-1.IX.1159) Mikołaj Breakspear, pochodził z Anglii, wcześniej był 
opatem kanoników regularnych, k. Awinionu. Papież Eugeniusz III zabrał go z sobą do 
Rzymu i mianował arcybiskupem Ostii. W Rzymie starał się przywrócić ład po niepokojach 
wywołanych przez Arnolda z Brescii. Obłożył miasto interdyktem. W 1155 ukoronował Fry-
deryka I Barbarossę na cesarza; obaj jednak z powodu rozruchów musieli opuścić miasto. 
Walczył z katarami i waldensami. Pod koniec rządów Hadriana doszło do sporu z Frydery-
kiem Barbarossą, który podbił Mediolan i nad tym terytorium państwa kościelnego rozcią-
gnął zwierzchność cesarską. Hadrian, nim jeszcze zdążył ekskomunikować cesarza, zmarł 
1 września 1159 w Anagni. Po śmierci Hadriana doszło do schizmy, która trwała niemal 20 
lat. 
Zamyśl się… 
„Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę 
odwagi, być gotowym na zniesienie każ-
dego upokorzenia i nigdy nikogo nie upo-
karzać, być zawsze życzliwym.”  
                                           /Św. Jan Bosko/ 

Uśmiech… 
„Gościa klasztornego budzi wczesnym rankiem 
pukanie do drzwi i zwyczajowe pozdrowienie: 
"Dominus tecum". - Bardzo dziękuję - odpo-
wiada przybysz. - Proszę to zostawić pod 
drzwiami. 

Coś dla ducha… 
„O ostatnich dniach Jana Ewangelisty”  

Opowiadają, że Jan Ewangelista, dożywszy bardzo sędziwego wieku, był tak słaby, że trze-
ba go było nosić na krześle. Nie miał już też sił do wygłaszania długich mów. Na każdym 
więc zebraniu wiernych powtarzał wciąż to samo zdanie: - Dzieci moje, miłujcie się wzajem-
nie! Gdy jego uczniowie pewnego razu zapytali go, dlaczego nigdy nie powie im czegoś no-
wego, stary prezbiter odparł: - Róbcie tylko tyle, a to wystarczy!     /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


