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Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”. Oni odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że któryś
z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A według
was, kim jestem?”. Wtedy Piotr odpowiedział: „Chrystusem Bożym”. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie
mówili. Potem powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów
i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Do wszystkich zaś mówił: „Jeśli ktoś chce iść za
Mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze
swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje
życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten
je ocali”.

Obraz Boga
Wolter, filozof epoki oświecenia, powiedział, że Bóg stworzył
człowieka na swój obraz, a ten odwdzięczył Mu się tym samym.
To prawda, że Bóg przez nas, czyli swoje stworzenie, jest różnie
postrzegany: jako Czysta Myśl, Niepojęty Absolut, Boski Demiurg, Sędzia Sprawiedliwy, Ojciec Miłosierny, Dobry Pasterz.
Często bywa to jednak obraz bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg
objawiony w Chrystusie objawia się jako Syn Człowieczy, który
musi wiele wycierpieć i zostanie zabity. To jest droga do poznania Boga i Jego miłości do nas wszystkich. Albo więc tworzy się
fałszywy obraz Boga dla swoich potrzeb, albo bierze się swój codzienny krzyż i wiernie naśladuje Jezusa.
Jezu, Ty i mnie pytasz, za kogo Cię uważam, a ja tak często
bezradnie szukam odpowiedzi. Z wiarą patrzę na Ciebie
i pragnę zawsze pamiętać, że jesteś Chrystusem Bożym,
który z miłości umarł za mnie.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
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Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata.
Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał
przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do
pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc
to, uczniowie Jakub i Jan rzekli:„Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby
ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się i skarcił
ich. Poszli więc do innej wioski. Gdy szli drogą, powiedział ktoś
do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu
odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”. Do innego rzekł: „Pójdź za
Mną”. Lecz ten odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw odejść
i pogrzebać mojego ojca”. Odrzekł mu: „Niech umarli grzebią
swoich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny
powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu”. Jezus mu odpowie-

dział: „Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie
jest przydatny w królestwie Bożym”.
Inny ogień
Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce i śmierci, rozpoczęła
się, gdy nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z tego świata. Na
początku tej podróży Jezus daje się poznać przez ogień. Obecność
tego żywiołu objawiała Boga w Starym Testamencie. Często był to
ogień pożerający jako wyraz gniewu Bożego oraz sądu i kary. Jezus
już na początku swojej drogi pokazuje, że przynosi inny ogień. Nie
ten, który pożera, niszczy i karze, lecz ten, który oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, który sprawia, że w człowieku dokonuje się gruntowna przemiana. Rozpalenie tego ognia dokonało
się na Krzyżu. Teraz płonie on na ołtarzu, kiedy jest sprawowana
Eucharystia.

Chryste, wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Od początku
jest ona rozjaśniona ogniem Twojej miłości. Niech on rozpa-

li me serce, abym nie ociągał się, lecz chętnie i wiernie szedł
za Tobą.
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17 czerwca, Msza św. z okazji uroczystości św. Alberta Chmielowskiego, dla Szkół Katolickich
z Dąbrowy Górniczej oraz dla pensjonariuszy i pracowników Dziennego Domu Seniora
WIGOR i Środowiskowego Domu Samopomocy

PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY (12)
Katechezy dla pielgrzymów w czasie Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016 odbywać się będą w 283
miejscach i w ponad 30 językach – informuje
Komitet Organizacyjny w raporcie o stanie
przygotowań. Głównym miejscem katechez
będą kościoły, ale ze względu na przewidywaną dużą liczbę uczestników świątynie nie
będą w stanie pomieścić wszystkich pielgrzymów. Dlatego miejscem głoszenia nauk będą
także miejskie place i hale sportowe. Wiadomo,
że katechezy w języku angielskim będą głoszone m.in. na Tauron Arenie a jednym z miejsc katechez w języku polskim będzie stadion Cracovii.
Na pewno nauczanie biskupów będzie można usłyszeć w językach: angielskim, arabskim, armeńskim,
białoruskim, chorwackim, czeskim, duńskim, luksemburskim,
francuskim, hiszpańskim, holenderskim/niderlandzkim, japońskim, kambodżańskim (khmerskim), kantońskim, koreańskim, litewskim, łotewskim, mandaryńskim, niemieckim,
norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim,
słowackim, słoweńskim, szwedzkim, ukraińskim, węgierskim,
wietnamskim, włoskim.
Nauki będą głoszone przez kilkuset biskupów, a ich tematem będzie miłosierdzie. Biskupi ci są wybierani przez Papieską Radę ds. Świeckich. Jak informuje Komitet Organizacyjny,
ich nazwiska będą podane, ale informacja, który biskup w jakim miejscu spotka się z pielgrzymami nie będą udostępniane z wyprzedzeniem. Spotkanie obejmować będzie także
pytania od młodych, Eucharystię oraz możliwość spowiedzi.
Każde spotkanie będzie animowane przez wybrane wspólnoty młodych. Katechezy będą się odbywały od środy 27 lipca
do piątku 29 lipca w godzinach 9.30–13.00. Każdego dnia będzie inny temat katechezy, zatem od środy do piątku pielgrzymi będą mieli możliwość wysłuchania trzech katechez.

Wśród miejsc głoszenia katechez będzie również namiot ustawiony na terenie Kampusu JPII w Jerzmanowicach. W Jerzmanowicach młodzi ludzie będą
mogli wziąć udział we wspomnianych katechezach, Mszach św., ale także koncertach
czy spotkaniach z ludźmi wartymi poznania.
W dniach wydarzeń centralnych z udziałem
papieża Franciszka młodzież będzie dojeżdżać do Krakowa autokarami wynajętymi
przez diecezję, by tam korzystać z możliwości,
jakie daje pakiet pielgrzyma. Jego wykupienie
umożliwia jednocześnie dostanie się do bliższych
sektorów w czasie spotkań z Ojcem Świętym. W trakcie trwania Kampusu organizator, diecezja sosnowiecka,
gwarantuje wyżywienie, noclegi w szkołach, w salach lekcyjnych, dojazd do granic Krakowa. Trzeba jednak wykupić krakowski „pakiet pielgrzyma” w kwocie 200 zł., które wpłacamy
w momencie zapisu w swojej parafii. Osoby niepełnoletnie
muszą przybyć do Kampusu pod opieką osoby pełnoletniej.
Kampus przeznaczony jest dla osób w wieku 15-35 lat
i potrwa od 26 do 31 lipca. Dojazd do i z Jerzmanowic każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie lub wspólnie
ze swoją parafią. Karty zgłoszenia dla osób niepełnoletnich
oraz dorosłych można ściągnąć i wydrukować ze strony www.
smds.pl.
Jak informuje wojewoda krakowski Józef Pilch, do pomocy przy zabezpieczeniu ŚDM ministerstwo obrony narodowej
oddelegowało 3 tys. żołnierzy, dwa śmigłowce do dyspozycji
delegacji towarzyszącej Ojcu Świętemu Franciszkowi, dwa
śmigłowce do przewozu VIP-ów oraz dwa zapasowe. W ramach zabezpieczenia medycznego ze strony wojska powstanie specjalny sztab medyczny. W gotowości do reagowania
kryzysowego będzie czekało 20 czteronoszowych wozów sanitarnych i grupa samolotów Casa do szybkiego transportu

powietrznego rannych. Wojsko przekazało też 5 tys. namiotów, które będą spełniać rolę polowych obiektów szpitalnych.
Teren Brzegów i Wieliczki został też sprawdzony przez służby
wojskowe pod względem bezpieczeństwa od obecności materiałów wybuchowych. Będzie więc bezpiecznie!
Do udziału w centralnych wydarzeniach Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016 zgłosiło się już blisko 600 tys. uczestników. Tyle zgłoszeń to rekord w porównaniu ze spotkaniami organizowanymi w innych krajach. Spośród wszystkich
zarejestrowanych dotąd osób, 170 tys. to Polacy. W spotkaniu z Papieżem w Krakowie weźmie udział młodzież z 185
krajów z całego świata. Według szacunków organizatorów
w niedzielnej Mszy Posłania na Campus Misericordiae może
uczestniczyć od 1,5 do 2 mln wiernych, z czego 2/3 to osoby

p

niezarejestrowane. Dlatego diecezje będą rozdawać wiernym
specjalne foldery, w których wskażą miejsca uczestnictwa w liturgii wieńczącej Światowe Dni Młodzieży. Rejestracja trwa do
końca czerwca. Na tym etapie wymaga się od zgłaszających
podania szczegółowych danych i posiadania niezbędnych dokumentów, w tym wiz. Dlatego jest to czasochłonne.
Częścią ŚDM jest Festiwal Młodych. Podczas całego tygodnia zaprezentuje się blisko 280 grup z całego świata. Natomiast 135 ruchów, wspólnot ewangelizacyjnych będzie prezentować swoją duchowość w Międzynarodowym Centrum
Ewangelizacji ŚDM, które zlokalizowane będzie na stadionie
Cracovii.
kjk (smds@smds.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej 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, 19 czerwca, trzecią miesiąca, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszej parafii. Bóg zapłać.
3. W niedzielę, 19 czerwca, o godz. 17.30, na Placu Papieskim
w Sosnowcu rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem
bp. Grzegorza Kaszka z racji XVII. rocznicy pobytu Jana Pawła
II w Sosnowcu. Serdecznie zapraszamy.
4. Na dzień 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy
Dzień Uchodźcy. Chciejmy naszą serdeczną modlitwą otoczyć
tych, którzy z powodu prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bliskich.
5. W środę, 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 czwartek, 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 piątek, 24 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,
23 czerwca, od godz. 17.00. Msza św. na zakończenie roku
szkolnego dla dzieci i młodzieży w czwartek o godz. 18.00.
W piątek, 24 czerwca, o godz. 10.00 Msza św. na zakończenie
roku szkolnego dla szkół katolickich.
8. W dniach 25-26 czerwca pielgrzymka do Gniezna, Poznania i innych miejsc związanych z początkiem państwa polskie-

go. Wyjazd w sobotę, 25 czerwca, o godz. 6.00 z parkingu koło
kościoła.
9. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa.
10. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
11. Trzynasta niedziela w ciągu roku, 26 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.
12. W pierwszy piątek miesiąca, 1 lipca, pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 17.00. Prosimy też zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca, czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
13. Niedziela, 3 lipca, to pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, po Mszy
św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
14. Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Rafała Kalinowskiego organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w dn. 10
lipca, na spotkanie Rodziny Radia Maryja.
15. W dniu 28 lipca, Ojciec Święty Franciszek przybędzie do
Częstochowy na Jasną Górę, aby podczas sprawowanej Eucharystii dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu
Polskiego. Z naszej diecezji będzie organizowany wyjazd specjalnymi pociągami. Zapisy w kancelarii parafialnej.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• We wtorek, 21 czerwca, św. Alojzy Gonzaga, jezuita pragnący
poświęcić się całkowicie Panu Bogu, odznaczający się gorliwością w spełnianiu zakonnych praktyk i pielęgnowaniu chorych;

• W piątek, 24 czerwca, św. Jan Chrzciciel, prorok, który wskazał Narodowi Wybranemu Baranka Bożego. To poza Jezusem
i Jego Matką jedyny Święty, którego czcimy w dniu ziemskich
narodzin. Innych Świętych czcimy w dniu ich śmierci, czyli
dniu narodzin dla nieba. Święty Jan przypomina nam, że swoje powołanie życiowe należy wypełnić jak najrzetelniej i najpiękniej. Prośmy go o orędownictwo. Z racji uroczystości nie
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;
• W poniedziałek, 27 czerwca, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy;
• We wtorek, 28 czerwca, św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik, który odegrał ważną i wybitną rolę w dziejach Ko-

ścioła, bo dzięki jego dziełu Adversus hæreses możemy poznać
błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo oraz wykład
autentycznej wiary;
• W środę, 29 czerwca, święci Apostołowie Piotr i Paweł nazywani dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła
„Książętami Apostołów”. Nie znamy dokładnej daty męczeńskiej śmierci ani św. Piotra, ani św. Pawła. Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, zarówno wschodniego, jak i zachodniego, wspólnie obchodzimy ich uroczystość. Wzywając ich
wstawiennictwa, prośmy Boga, aby mimo naszej słabości dał
nam taką niezłomną wiarę i moc, jaką obdarzył dzisiejszych
patronów.

5 INTENCJE MSZALNE

XII Niedziela Zwykła 19.06.
9.00. † Jana Skowrona; Mieczysława Majchrzaka, z okazji
			 Dnia Ojca
10.30.		 Chrzty: Natalia Matjas, Franciszek Dukat
12.00. † Antoninę, Teofila Witas
18.00. † Jana, Czesławę, Antoniego, Janinę, Andrzeja,
			 Stanisławę Bałdys

Poniedziałek 20.06.
17.00. † Elżbietę Melkowską, od koleżanek i kolegów z pracy
18.00. † Józefę, Wojciecha, Stanisława Galczowskich
Wtorek 21.06. Św. Alojzego Gonzagi
7.00. † Zdzisława Przybyłka, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Wandę, Helenę, Piotra, Mariana Polowczyk;
			 Marię Janus
		 2) † Melanię Węgrzyn, od uczestników pogrzebu
Środa 22.06.
17.00. † Jacka Gołda, od sąsiadów
18.00. 1) O Boże błogosławieństwa dla o. Piotra Cuber
			 w rocznicę święceń
		 2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
			 Beaty i Damiana w 20. r. ślubu
Czwartek 23.06.
17.00. † Barbarę Brzezińską w 5. r. śmierci
18.00. 1) † syna Mirosława, męża Władysława, Wincentego,
			 Marię Misztal; Jakuba, Katarzynę Chrobot
		 2) † Zenona Kaszkowiaka w 6 r. śmierci; Józefę Pypłacz
Piątek 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
10.00.		 Zakończenie roku – szkoły katolickie
17.00. † Janinę, Tadeusza, Barbarę, Stanisława Gawron
18.00. 1) † Bronisławę, Kazimierza Karaszewskich
		 2) † Weronikę, Franciszka Dufaj; Witolda Gola
Sobota 25.06.
7.00. † Jadwigę Dudek, od uczestników pogrzebu
18.00. † Halinę Balcerzak i zmarłych z rodziny Józefaciuk

XIII Niedziela Zwykła 26.06.
9.00. † Stanisława Gumułkę, od żony i rodziny
10.30. † Janinę, Apolinarego Machurów
12.00.		 Roczki:
18.00. † Janinę, Jana Schabowskich
Poniedziałek 27.06. Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy
18.00. 1) † Włodzimierza Goleniowskiego, od pracowników
			 szkoły
		 2) O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
			 dla Roberta i Marleny w 1. r. ślubu
Wtorek 28.06. Św. Ireneusza
18.00. 1) † Janusza Baranek, od Adama i Ewy Dziekan oraz
			 od rodziny Gadomskich
		 2) † Henrykę, od siostrzenicy Bożeny z rodziną
Środa 29.06. Uroczystość świętych Apostołów Piotra
i Pawła
18.00. 1) † Zdzisława Swatek w 7. r. śmierci
		 2) O Boże błogosławieństwo dla pewnej rodziny
Czwartek 30.06.
18.00. 1) † Krystynę Tomera, od sąsiadów z klatki
		 2) † Władysława Borkowskiego, od pasierbicy
			 z rodziną
Piątek 01.07.
18.00. 1) † Mariannę, Jana Podsiadło
		 2) † Jana Jachimowskiego, od uczestników pogrzebu
Sobota 02.07.
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Mariusza Gnieckiego, od żony i dzieci
XIV Niedziela Zwykła 03.07.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
12.00. † Honoratę Gałka; Feliksa Komnatę
18.00.		 W intencji ojczyzny
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