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XI NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34

Jezus mówił: „Tak się ma sprawa z królestwem Bożym jak
z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa,
nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos,
wreszcie pełne ziarno w kłosie. A gdy zboże dojrzeje, bierze
on zaraz sierp, bo nadeszła pora żniwa”. Mówił też: „Do czego przyrównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy. Kiedy się je wrzuca w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
Gdy jednak zostanie zasiane, wyrasta, staje się większe od innych krzewów, wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki mogą
zakładać gniazda w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach mówił do nich, stosownie do
tego, co mogli pojąć. A bez przypowieści nie mówił do nich.
Swoim uczniom natomiast wyjaśniał wszystko na osobności.

Siewca i ziarno
Bóg działa w sposób zaskakujący. Zasiewa ziarno swojej łaski
w najgłębszych pokładach ludzkiego serca, dlatego królestwo
Boże wzrasta w człowieku w sposób niedostrzegalny zarówno
dla niego samego, jak i dla innych. Z tego wniosek, że nie ma
ludzi straconych, zapomnianych przez miłosiernego Ojca. Ktoś
słusznie zauważył, że w każdym sercu jest kawałek żyznej roli, na
której rośnie życie Boże. W każdym, to znaczy również w sercu
największego grzesznika.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wiesz, jak dotrzeć do
mego serca, które tak często oddala się od Ciebie i od Twego Kościoła. Wzmocnij moją wiarę w to, że Ty o mnie nigdy
nie zapominasz.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26; Łk 1,57-66. 80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy
sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Przyszli ósmego dnia, aby
obrzezać chłopca i nadać mu imię jego ojca Zachariasza. Lecz
jego matka powiedziała: „Nic podobnego! Będzie miał na imię
Jan”. Oni przekonywali ją: „Przecież nie ma nikogo w twojej
rodzinie, kto by miał takie imię”. Za pomocą znaków pytali
więc jego ojca, jak chce go nazwać. A on poprosił o tabliczkę
i napisał: „Na imię mu Jan”. Wtedy zdumieli się wszyscy. I natychmiast otworzyły się jego usta, odzyskał mowę i wielbił
Boga. Lęk padł na wszystkich ich sąsiadów. Po całej górskiej
krainie Judei opowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło.
A wszyscy, którzy o tym słyszeli, zastanawiali się i pytali: „Kimże będzie ten chłopiec?”. Bo rzeczywiście ręka Pana była z nim.
Chłopiec rósł i wzmacniał się duchowo. Przebywał na pustkowiu aż do czasu wystąpienia przed Izraelem.

Mistrz
W sztuce sakralnej, zwłaszcza na wschodnich ikonach, św. Jan
Chrzciciel jest przedstawiany w pokłonie przed Jezusem. Stoi
w postawie pokory ze schyloną głową i wyciągniętą ręką wskazującą Zbawiciela. Będąc nauczycielem, nie zatrzymuje swoich
uczniów przy sobie, ale prowadzi dalej. O jego młodzieńczych
latach i dorastaniu wiemy niewiele. Bóg przygotowywał go na
pustkowiu do zadania, które miał podjąć. Dzięki temu, gdy dorósł i stał się duchowym mistrzem dla innych, usłyszał w głosie
Jezusa głos Zbawiciela. Widząc nadchodzącego krewnego, potrafił zobaczyć w Nim Baranka Bożego.
Panie Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich duchowych przewodników – biskupów, kaznodziejów, spowiedników, rekolekcjonistów, teologów. Udzielaj im mądrości, łaski poznania Ciebie oraz pokory. Pomóż mi zawsze dostrzegać
w ich przepowiadaniu Twoją mądrość.

Boże Ciało 31.05. 2018r.
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Pielgrzymka 2-3.06. 2018r.
List
Droga Aniu, obiecałam, że napiszę Ci, jak było na naszej
ostatniej pielgrzymce (02-03.06. 2018).
Wyjechaliśmy bardzo wcześnie, bo o godzinie 4-tej rano,
wszak czekała nas bardzo długa droga.
Pierwszym miejscem naszej pielgrzymki było Sanktuarium
Maryjne w Gietrzwałdzie, położone na Warmii, a dokładnie
– Bazylika pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny.
To właśnie tu, w 1877 roku (a więc dopiero co minęła 140
rocznica!) miały miejsce objawienia Najświętszej Maryi Panny, które do tej pory, jako jedyne na ziemiach polskich, zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Wizjonerkami były dwie
dziewczynki – 13-letnia Justyna i 12-letnia Barbara.
Prośba o codzienną modlitwę różańcową i nawrócenie, to

główny przekaz objawiającej się Maryi – ważna
i wtedy, ważna i dziś.
W Gietrzwałdzie mieliśmy zaplanowaną Mszę
Świętą, okazało się, że
Mszy Świętej przewodniczył Metropolita Warmiński – Abp Józef Górzyński,
który wraz z kapłanami
obchodził 33 rocznicę
swoich święceń kapłańskich. Mszę koncelebrowało wielu kapłanów, także nasz Ksiądz Proboszcz.
W Gietrzwałdzie nabraliśmy wody z cudownego źródełka
i wysłuchaliśmy ks. przewodnika (w sanktuarium pełnią posługę księża kanonicy regularni), który opowiedział nam o historii tego miejsca.
Z Gietrzwałdu pojechaliśmy do Lidzbarka Warmińskiego,
a w drodze – w autokarze był czas na podziwianie pięknych
widoków, na rozmowy i na modlitwę.
Pod wieczór dotarliśmy do Lidzbarka, gdzie był zaplanowany nocleg. Z zakwaterowaniem wszystko poszło sprawnie
i mieliśmy czas, by w mniejszych już grupkach pójść na spacer
po starym mieście, podziwiać piękną architekturę i przyrodę,
a także porozmawiać i pobyć razem.
W drugim dniu, z Lidzbarka Warmińskiego, pojechaliśmy
do odległego o ok. 10 km Stoczka Klasztornego ( czasem jeszcze zwanego Stoczkiem Warmińskim). W miejscu tym posługę duszpasterską pełnią księża marianie. W sanktuarium Matki Bożej Pokoju uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy Świętej,
a po niej mogliśmy zobaczyć miejsca, gdzie w latach 19531954 więziony był Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. W piękny
czerwcowy dzień, po tylu latach, już inaczej te miejsca wyglądają, realia tamtych mrocznych czasów przybliżył nam film
„Prymas – Trzy Lata z Tysiąclecia”, który oglądaliśmy później
w autokarze.
Trzecim sanktuarium, do którego dotarliśmy w drugim
dniu pielgrzymki, była bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce ( blisko Kętrzyna).
Jest to piękne sanktuarium maryjne o barokowej architekturze. Początki kultu Matki Bożej w Świętej Lipce sięgają XIV wieku, cały czas ten kult trwa, toteż nazywa się to miejsce Częstochową Północy (piękną legendę o początkach kultu można
znaleźć w Internecie).
Mogliśmy również posłuchać krótkiego koncertu organowego (organy z XVIII wieku). Duże wrażenie podczas gry robią
ruchome figury ozdabiające instrument.
W Świętej Lipce posługę duszpasterską pełnią ojcowie jezuici i grającym na organach był brat jezuita,
Ze Świętej Lipki wyjechaliśmy już w drogę powrotną,
a czekała nas długa droga.
I znów – rozmowy, podziwianie piękna polskiej ziemi,
z modlitwą i wdzięcznością wobec Boga i ludzi, wracaliśmy do
domów.
Aniu, jak będzie możliwość, przy następnej okazji wybierz
się i Ty.
Pozdrawiam – Barbara

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa czerwiec – miesiąc modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych
odprawianych codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie
zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie
i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusa jest jedynym źródłem miłości Boga i bliźniego.
2. W niedzielę, 17 czerwca, trzecią miesiąca, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszej parafii.
3. W środę, 20 czerwca, o godz. 11.00, w naszym kościele odbędzie się Msza św. prymicyjna o. Tomasza Mordziałka, z Zakonu Ojców Paulinów, pochodzącego z Dąbrowy Górniczej
z parafii św. Antoniego, ale także związanego z naszą parafią,
tu chodził do szkoły. Zapraszamy parafian oraz pensjonariuszy i pracowników Dziennego Domu Seniora WIGOR i Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. W piątek, 22 czerwca, dzieci i młodzież przeżywać będą zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Przypominamy
dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być
ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić,
ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem
czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Spowiedź na zakończenie roku szkolnego w czwartek,
21 czerwca, od godz. 17.30. Msza św. na zakończenie roku
szkolnego dla dzieci i młodzieży będzie w czwartek, 21 czerwca, o godz. 18.00.
5. W piątek, 22 czerwca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
się modlić za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami.
6. W sobotę, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi
modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty
parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

7. W niedzielę, 24 czerwca, uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była
również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana,
„największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być
właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który
sam jest prawdziwą światłością świata.
8. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej
zaprasza małżonków, rodziców, katechetów, nauczycieli, młodzież oraz inne osoby do udziału w Studium Życia Rodzinnego. Studium umożliwia pogłębienie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny w świetle nauczania Kościoła oraz uzyskanie
kwalifikacji doradcy życia rodzinnego. Nauka w Studium trwa
cztery semestry, zajęcia odbywają się w Sosnowcu jeden raz
w miesiącu w sobotę. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 21
września 2018 r. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej. Więcej informacji można znaleźć na plakacie znajdującym się w gablotce.
9. Dwunasta niedziela w ciągu roku, 24 czerwca, pierwsza
niedziela w czasie tegorocznych wakacji. Udającym się na
wakacje i urlopy przypominamy, że w czasie wolnym nikomu
nie wolno zapomnieć o Panu Bogu, a wręcz przeciwnie, trzeba
poświęcić Mu więcej czasu, by wynagrodzić Mu za zaniedbania, których dopuściliśmy się w ciągu roku. Parafian, do których z okazji wakacji lub urlopu przyjadą krewni lub znajomi,
prosimy, aby przyjęli ich serdecznie w przekonaniu, że w ich
osobach przyjmują samego Pana Jezusa. Starajmy się dawać
innym dobry przykład, do czego zobowiązuje nas fakt przyjęcia przez nas chrztu i bierzmowania.
10. Od poniedziałku, 25 czerwca, w tygodniu będzie jedna
Msza św. o godz. 18.00; okazja do spowiedzi 15 min. przed
Mszą św. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku pół godziny po Mszy św. (od godz. 18.30 do
19.00). Od niedzieli, 1 lipca, porządek Mszy św. w niedziele:
godz. 9.00, 12.00 i 18.00; w okresie wakacji nie będzie Mszy

św. o godz. 10.30; Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest liturgią
niedzielną.
11. Niedziela, 1 lipca, to pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy
św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W czwartek, 21 czerwca, św. Alojzy Gonzaga (1568-1591),
zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki
opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie;
• We wtorek, 27 czerwca, Matka Boża Nieustającej Pomocy.
W naszym kościele czcimy ją w każdą środę, zwracamy się do
Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu

Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech
Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej
pięknej postawy – pomagania innym;
• W piątek, 28 czerwca, św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup
Lyonu w Galii, pisarz chrześcijański i obrońca wiary, męczennik;
• W piątek, 29 czerwca, święci Apostołowie Piotr i Paweł, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca
Świętego. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na
uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5 INTENCJE MSZALNE

XI Niedziela Zwykła 17.06. Uroczystość św. Alberta
Chmielowskiego
9.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Heleny Lis z racji urodzin
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 16. kl. III,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 Chrzty: Martyna Pazdej, Zuzanna Suwała
12.00. † Mieczysława w 2. r. śmierci, Jana, Marię Zimocha
18.00. † Henryka Makles
Poniedziałek 18.06.
17.00. † Za zmarłych z rodziny Serejko i Czerniawskich
18.00. † Marka Jaszczyk, od Bocheńskich
Wtorek 19.06.
7.00. † Joannę Nowak, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Wojciecha, Zofię, Jerzego Nowaków
		 2) † Helenę, Jana Zielińskich
Środa 20.06.
11.00. 		 Msza święta prymicyjna o. Tomasza Mordziałka
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Janiny Walasek z okazji imienin
			 i 70. urodzin, od męża i córek z rodzinami
18.00. 1) † Jana Dworaka w 5. r. śmierci
		 2) † Annę Michalak w 1. r. śmierci
Czwartek 21.06. Św. Alojzego Gonzagi
17.00. † Irenę Ciok w 1. r. śmierci, od córek z rodzinami
18.00. † Wandę, Helenę, Piotra, Mariana Polowczyk; Marię,
			 Henryka Janus
Piątek 22.06.
17.00. † Władysława, Mirosława, Wincentego, Marię Misztal;
			 Jakuba, Katarzynę Chrobot, od rodziny
18.00. 1) W intencji o. Piotra Cuber
		 2) W intencji Wioletty z racji urodzin o Boże
			 błogosławieństwo i potrzebne łaski
Sobota 23.06.
7.00. † Za zmarłych z rodziny Serejko i Czerniawskich
16.00.		 Ślub: Artur Sikora i Sylwia Wojciechowska
18.00. † Janinę, Tadeusza, Barbarę, Stanisława Gawron
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XII Niedziela Zwykła 24.06. Uroczystość Narodzenia św.
Jana Chrzciciela
9.00.		 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
			 o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę
			 Matki Bożej dla Anny z racji 50. urodzin
10.30. † Janinę, Jana Schabowskich
12.00. 1) Roczki: Leonidas Sobczyk; Ksawery Piekarski
		 2) W intencji Janiny w rocznicę urodzin o Boże
			 błogosławieństwo i potrzebne łaski
18.00. † Teodozję, Bronisława Gajewskich i zmarłych z ich
			 rodzin
Poniedziałek 25.06.
18.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Jana w 70. r. urodzin
			 i dla Anny i Jana w 45. r. ślubu
Wtorek 26.06.
18.00. 1) † Isławę Konieczną, od mieszkańców
			 z ul. Tysiąclecia 6. kl. I
		 2) † Zenonę Bryła, od syna z rodziną
Środa 27.06. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy
18.00. † Władysławę, Andrzeja Pietras; Zofię, Szczepana
			 Walczak
Czwartek 28.06. Św. Ireneusza
18.00. † Cecylię, Stanisława Jakóbczyk
Piątek 29.06. Uroczystość świętych Apostołów Piotra
i Pawła
18.00. † Mariannę, Jana Podsiadło
Sobota 30.06.
18.00. † Halinę Balcerzak i zmarłych z rodziny Józefaciuków

!

XIII Niedziela Zwykła 01.07.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 16. kl. IV,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
12.00. † Honoratę Gałka; Feliksa Komnata
18.00.		 W intencji ojczyzny
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