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1. Dziś po mszy  św. o godz. 7.00 zmiana 
tajemnic różańcowych. 

2. We czwartek (03.06) odbyła się Uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej – Boże Ciało. Dziękujemy za 
przygotowanie pięknych ołtarzy. Ser-
decznie dziękuję Organiście, Służbie li-
turgicznej, dzieciom  i wszystkim  
uczestnikom. Bóg zapłać! Dziś procesja 
po Mszy św. o godz. 12.00. W tygodniu 
procesje po Mszy św. wieczornej. Prosi-
my chętne osoby, aby przyniosły kwiaty 
do sypania i złożyły w przedsionku ko-
ścioła do specjalnego kosza. 

3. W czerwcu odmawiamy Litanię do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa po 
wieczornej Mszy św., a w niedzielę po 
Mszy św. o godz. 7.00. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 08.06,  wspomnienie św.  
Jadwigi Królowej, 
- w sobotę, 12.06, wspomnienie Niepokala-
nego Serca NMP 
5. We środę po Mszy św. i procesji eucha-

rystycznej wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja w ciszy do 
godz. 19.30. 

6. We czwartek (10 VI) zakończenie Ok-
tawy Bożego Ciała. Po Mszy św. i pro-
cesji błogosławieństwo dzieci oraz po-
święcenie wianków, ziół i kwiatów.  
W związku z obecną sytuacją epidemio-
logiczną nie będzie błogosławieństwa 
indywidualnego dzieci tylko ogólne, ale 
tradycyjną nagrodą za udział w procesji 
będą cukierki. 

7. W piątek (11.06) odpust w katedrze ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Z racji uroczystości nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych. 

8. W przyszłą niedzielę spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania z klas 
VII po Maszy św. o godz.12.00. 

9. Składamy podziękowania za rodzin, któ-
re złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców z ul. Kwiatkowskiego bloki: 
139L, 139M, 139N, 139O i 139P. 

10. Zachęcamy do sięgania po prasę ka-
tolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

X NIEDZIELA ZWYKŁA 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, 
nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grze-
chu wiecznego»”. /Mk 3, 29/  

 

Grzech przeciw Duchowi Świętemu jest wyrazem wewnętrznego 
oporu i świadomym odrzuceniem zbawienia z wszystkimi jego konse-
kwencjami. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: 
„Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca 
przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swo-
ich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka za-
twardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i wiecznej 
zguby”. (KKK 1864).  

W dniu 29 maja dzieci z naszej parafii, które po raz pierwszy przyjęły 
Pana Jezusa do swojego serca dzięki inicjatywie oraz organizacji księdza 
Wikarego udały się wraz z rodzicami i księdzem na pielgrzymkę dzięk-
czynną do Krakowa.  

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie przepięknego Cen-
trum Jana Pawła II w Krakowie. Wielu ciekawych informacji o budynku, 

jego wykończeniu jak i o samym Janie Pawle II mogliśmy posłuchać 
dzięki przewodnikowi- ks. Łukaszowi, który oprowadził naszą grupę po 
obiekcie. Przepiękne mozaiki oraz tematyczne kaplice zrobiły na wszyst-
kich ogromne wrażenie. Wyjątkową relikwią w tym kościele jest sutanna 
z zamachu na Jana  Pawła II z 13.05.1981 roku. 

PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH 

Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym kościele. Na 
stronie internetowej parafii  można w łatwy sposób przyczynić się do 
sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za po-
mocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać:  
72 905 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE  
MSZALNE  

07.06 – 13.06 
 

Poniedziałek (07.06) 

1/ †Emilian Kawa- Msza greg.  

2 / †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Wtorek (08.06) 

1/ †Józef Kielar- od wnuka 
Marka  

2/ †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Środa (09.06) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do MB Częstochow-
skiej  

2 / †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Czwartek (10.06)  

1/ †Józef Kielar- od synowej z 
wnukami  

2/ †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Piątek (11.06)  

1/ †Józef Kielar- od synowej 
z wnukami  

2/ †Jan Cypryś- Msza 
św. greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Sobota (12.06) 

godz. 7.00 

1/ †Jan Cypryś- Msza 
św. greg. 
godz. 18.00 

1/ †Józef Kielar- od synowej 
z wnukami  
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Niedziela (13.06) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- Msza św. greg. 
Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg. 
godz. 9.00  

†Jan Fedorczyk  

godz. 10.30  

†Janina, Stanisław Zabrzyccy  

godz. 12.00  

W intencji Parafiańskiej 

godz. 16.00  

†Maria, Stanisław, Joanna, 
Jan, Eugeniusz  

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA  
 Czerwiec to miesiąc w sposób 
szczególny poświęcony czci Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Istnieją rozmaite 
formy czci Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Pierwszą z nich jest coroczna uro-
czystość, począwszy od 1995 r. 
w uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, która wypada zawsze w piątek po 
oktawie Bożego Ciała, Jan Paweł II usta-
nowił Światowy Dzień Modlitwy 
o Uświęcenie Kapłanów. Często spotyka 
się także wizerunki Serca Jezusowego - w 
naszej Parafii również posiadamy obraz 
Najświętszego Serca Jezusowego jako 
pamiątkę poświęcenia się Drabinianki w 
1936 r. Bożemu Sercu.  Istnieją także 
konkretne pobożne praktyki ku czci Serca 
Jezusowego. Godzina święta wywodzi się 
od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Kolej-
ne praktyki to: nabożeństwo czerwcowe – 
kiedy odmawiana jest litania do Najświęt-
szego Serca Jezusowego, dziewięć kolej-
nych pierwszych piątków,  akt poświęce-
nia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Ser-
cu Jezusowemu  
i wiele innych. Kościół widzi w nabożeń-
stwie do Serca Jezusowego znak miłości 
Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić  
w sercach ludzkich wzajemną miłość ku 
Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chry-
stus nadał temu nabożeństwu wybitnie 
kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażli-
wiać na grzech, mobilizować w imię miło-

ści Chrystusa do walki z nim oraz do wy-
nagradzania za tych, którzy najwięcej ra-
nią Boże Serce. Bóg jest miłością. Uoso-
bieniem tej naj-
większej Bożej mi-
łości jest Serce Je-
zusowe.  
Z miłości tego Ser-
ca powstał Kościół, 
sakramenty święte, 
a wśród nich Sakra-
ment Miłości - Eu-
charystia. Nabożeń-
stwo do Serca Jezu-
sowego nakłada 
również zobowiąza-
nia. Człowiek nie powinien nadużywać 
dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do 
tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlate-
go może i powinien uciekać się do Serca 
Jezusa we wszystkich swoich potrzebach. 
Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na 
nowo grzechami. Nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Jezusowego skłania rów-
nież do aktów pokutnych za grzechy in-
nych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie 
starał się temu Sercu wynagradzać za 
grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to 
budzi także świadomość i odpowiedzial-
ność społeczną. Nabożeństwo do Serca 
Jezusowego nagli do naśladowania cnót 
tego Serca-  
a przede wszystkim miłości we wszelkich 

PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH. Ciąg dalszy…  
Kolejnym punktem, ale i głównym ce-

lem tego wyjazdu była Msza Święta w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. O godzinie 11.00 w kaplicy 
klasztornej z łaskami słynącym obrazem 
Jezusa Miłosiernego oraz grobem św.  
Siostry Faustyny została odprawiona  
Msza Święta z udziałem naszego księdza 
Pawła, w której trzecioklasiści wraz  
z rodzicami mogli podziękować Miłosier-
nemu Jezusowi za dar I Komunii Świętej 
oraz prosić o dalsze umacnianie w wierze 
poprzez jak najczęstsze spotkania z Nim  
w Eucharystii.  

Ciemne chmury, deszcz a nawet burza 
nie odstraszyły naszej grupy, a zwłaszcza 
dzieci w odbyciu kolejnego, bardziej re-
kreacyjnego punktu pielgrzymki. Z para-
solami w ręku, ale i z uśmiechami na twa-
rzach, tuż po pysznym posiłku udaliśmy 
się do krakowskiego zoo. Pobyt w dawnej 
stolicy Polski był także dobrą okazją do 
spacerów po rynku starego miasta oraz 
słynnych sukiennicach, gdzie mogliśmy 
zabrać choć trochę także namacalnych 
wspomnień z wyjazdu poprzez zakup pa-

miątek dla siebie i swoich bliskich. A tak-
że posmakować Karkowskich przysma-
ków jak obwarzanki czy lody.  

W drodze powrotnej wspólną modlitwą 
oraz śpiewem najmłodszych uczestników  
podziękowaliśmy dobremu Jezusowi  
za Jego obecność i opiekę podczas całego 
wyjazdu. Z serca dziękujemy także  
księdzu Pawłowi za pomysł, przewodnic-
two oraz organizację tej wspaniałej piel-
grzymki.  

A. Dragan  


