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Zamyślenia nad Słowem Bożym
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego
wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany,
ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. J 7,37-39 (Ewangelia z Wigilii Uroczystości)
Święto Namiotów Izraelici obchodzili na pamiątkę czasów wędrówki przez pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej,
której to wędrówce towarzyszyła łaskawa opieka Pana Boga. Było to też święto winobrania i dziękczynienia za plony.
W ramach święta Izraelici budowali namioty, szałasy na dachach domów, podwórzach, czy ulicach i w nich
zamieszkiwali. Szałas był dla nich symbolem Bożej opieki, ochrony. Czy ja dziękuję Panu Bogu, nie tylko od święta,
ale i na co dzień, za Jego opiekę, wsparcie, pomoc w czasie mojej ziemskiej wędrówki? Czy modlę się, proszę o obfite
plony? Czy za plony zebrane dziękuję Panu Bogu? Czy dziękuję za dom, w którym mieszkam? Czy dom rodzinny
przypomina mi o domu Ojca niebieskiego? Czy przynajmniej modlę się za ludzi bez domu, ludzi bezdomnych? A jeżeli
mnie stać, to staram się im pomóc materialnie. Jak czytamy w Ewangelii Pan Jezus uczestniczył w obchodach Święta
Namiotów. Wykorzystał te obchody, aby oznajmić prawdę, że Pan Bóg dalej troszczy się o swój lud, że ma dla niego
wspaniały dar, dar Ducha Świętego. Tak jak do życia potrzebna jest woda, tak do życia Bożego potrzebna jest obecność
Ducha Świętego. Jezus jest jak studnia, z której można czerpać tę niezwykłą Wodę - Ducha Świętego.
Czy ja czerpię? Czy odczuwam w sobie pragnienie wody żywej, pragnienie Ducha Świętego? Czy wśród różnych
próśb, które kieruję do Pana Jezusa, jest prośba o dar Ducha Świętego? Czy zdaje sobie sprawę, że jak bez wody nie
ma życia, życie zamiera, tak bez Ducha Świętego zamiera we mnie życie duchowe, Boże życie? Czy na co dzień
podejmuję owocną współpracę z Duchem Świętym, "użyźniam" swoje serce Jego obecnością? Czy jestem posłuszny
Jego natchnieniom, inspiracjom, Jego prowadzeniu?
Pomodlę się do Ducha Świętego, polecając Jego mocy siebie i cały Kościół Święty.

Przeżyjmy czerwiec przy Sercu Jezusa i Maryi!
W czerwcu nasze serce, modlitwy i myśli powinny być przy Sercu Bożym i Sercu Maryi. W tym miesiącu bowiem na
życzenie Samego Jezusa czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Marii Panny. Serce słowo znane, powtarzane, powszechne i oczywiste. Serce posiada każdy, a w sercu ukrytych jest wiele tajemnic i
doświadczeń. Dla wierzących najważniejsze jest Serce Jezusa. Serce kojarzy się z Miłością, nic więc dziwnego, że Jezus
posłużył się znakiem serca, aby przypomnieć nam o Swej Miłości. Objawiając Swoje Serce św. Małgorzacie Marii
Alacogue, chciał nam powiedzieć: Kocham cię. Nie bój się! Ja wezmę twoje życie w Swoje ręce. Zaufaj Mi. Patrz na
Moje Serce i pozwól, bym upodobnił twoje serce do Mojego. Miej tylko otwarte serce! Wobec istniejącego zła Jezus
domaga się, byśmy czcili Jego Serce, przyjmowali Komunię świętą wynagradzającą i adorowali Go w Najświętszym
Sakramencie.
Czy my potrzebujemy Serca Bożego? Każdy z nas ma z czym przyjść do Serca Jezusowego. Jezus otwiera dla nas Serce,
zaprasza wszystkich poranionych i smutnych aby ich pokrzepić i ukoić. Serce Jezusa - ciche, łagodne, delikatne,
pokorne, dalekie od wyniosłości, emanuje pokojem i przelewa miłość na tych, którzy chcą przebywać w Jego bliskości.
Nikt nie ukochał nas bardziej niż Jezus i nikt nie ukocha. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazuje nam, że
Serce Boże jest godne czci i miłości, jest samą dobrocią i wzorem do naśladowania. Miejmy tylko odwagę przyznać się,
że potrzebujemy Boga i Jego Miłości, która objawiła się w Sercu Pana Jezusa. Jak odpowiedzieć na Miłość Serca

Bożego do nas? Odpowiedzią może być nasza miłość do Boga i drugiego człowieka. Bóg pragnie przyjaźni z nami, a
zbliżyć się do Niego możemy tylko przez Serce Jezusa. Kiedy kochamy i czcimy Serce Boże? Serce Jezusa pragnie
czegoś więcej niż tylko odmawiania modlitw, litanii, czy kontemplowania obrazów Jego Serca, bo wtedy możemy
pozostać na poziomie uczuć, bez głębszego wejścia w przyjaźń z Bogiem. Chodzi o coś więcej, o to, abyśmy też kochali
każdego, kto jest obok nas, tak jak kocha go Bóg. Wyrazem Kultu Serca Bożego będą zatem zwyczajne, codzienne gesty
miłości, które staną się normalnym sposobem naszego życia. Miłość bliźniego, postępowanie wobec niego będą
najlepszym wyrazem miłości i kultu Serca Bożego. Kochamy Serce Boże, zwłaszcza gdy kochamy Serce Maryi, a mamy
do tego wiele powodów; Serce Maryi jest po Sercu Jezusa najdoskonalsze, jest Sercem Matki Boga, skarbnicą łask, to
pierwsze "Tabernakulum" dla Serca Jezusowego. Powinno nas, to skłaniać do miłości Niepokalanego Serca Maryi.
Czym powinna odznaczać się ta miłość? Zachęcaniem innych do poznania i miłości Maryi, bo Ona zasługuje na to. Ona
dobrze zna Serce Syna i wie, jak do Niego dotrzeć, aby nam pomagać. "Postanowił bowiem Pan Bóg - powie św.
Bernard - nic nie udzielać inaczej, jak przez ręce Maryi, po wyproszeniu Jej przeczystym Sercem". Matka Najświętsza
zaś w Fatimie objawi: "Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana" Otrzymaliśmy proste lekarstwo na zło - Kult
Niepokalanego Serca Maryi. Ale, aby łaska Boża mogła w nas działać trzeba, by nasze serca były czyste, abyśmy mogli
na dobre zjednoczyć się z Sercem Jezusa i Maryi. Pomyślmy zatem, aby zacząć żyć blisko Obu Serc, by często
przyjmować Jezusa do swego serca, adorować Go, dać Mu się kochać, otworzyć swoje serce i pozwolić Jezusowi, by je
upodabniał do Swego Serca. Pomagajmy słabszym, chorym i zagubionym, odmawiajmy Litanię do Serca Bożego,
rozważajmy tajemnice różańcowe by dobrze poznać Serce Maryi. Ona zawsze poprowadzi nas do Jezusa, do Jego
kochającego nas Serca i pomoże nam dostrzegać Przenajdroższą Krew płynącą z Jego zbolałego Serca. Być blisko Serca
Boga z Maryją i przez Maryję. Usłyszeć szept płynący z Jej Najczystszego Serca. Poznać ciepło bliskości Serca Matki...

Dyndający Krzysztof
Ta... szybkie samochody to jest to co mężczyźni lubią na ogół najbardziej. Gaz... kopytko i ogień! tylko koła zapiszczą a
św. Krzysztof zawieszony przy kluczach w stacyjce z podziwu zacznie się kołysać. Za kierownicą siadam prawie
codziennie (no, może nie prawie) toteż siłą rzeczy jestem świadkiem wielu przedziwnych sytuacji, które rozgrywają się
na naszych drogach. Sytuacje z pozoru zwyczajne, jednak dostrzeżone stają się dla mnie źródłem dobrego humoru
dostarczając temat do kpin na cały dzionek. Oto jedna z nich: Stoję na skrzyżowaniu, obok mnie stoi całkiem przyzwoita
zachodnia fura. Oczekując zmiany świateł odruchowo rzuciłem okiem do wnętrza, moją uwagę przykuł zawieszony na
lusterku różaniec. Pomyślałem z sympatią "katolik". Tymczasem światła zmieniły barwę na zieloną i stojący obok z
piskiem opon ruszył do przodu prezentując przyklejoną na tylnej klapie naklejkę "devil" wzbogaconą odpowiednim
wizerunkiem (dla nie zorientowanych devil z ang. szatan). Ruszyłem i ja, tyle że bez popiskiwania oponami,
zastanawiając się jak też można pod jednym dachem (na dodatek samochodowym) pogodzić te dwa przeciwstawne
wizerunki. Na odpowiedź nie czekałem zbyt długo. Mój czołg mimo że nie F-16 i gąsienicami nie potrafi palić asfaltu
jednak na odcinku poza miastem, towarzysz ze skrzyżowania znów znalazł się w zasięgu mojego wzroku i jakież było
moje zdziwienie gdy przejeżdżając obok budki przystankowej przystanął i z otwartych drzwi wyrzucona została
reklamówka z odpadami (jak świat światem nigdy nie widziałem zamontowanego kosza na śmieci w tym przystanku).
Widocznie różaniec należał do poprzedniego właściciela i osiadający na nim kurz od dłuższego już czasu nie był
wycierany rozmodlonymi palcami. Takich przykładów jak ten można by przytaczać pęczkami, dają nam one obraz tego
jak dalece nasza religijność została wypatrzona przez fetyszyzm. Pobożne gadżety zamiast przybliżyć nam wiarę
spełniają rolę talizmanów, czy też nic nie znaczących ozdóbek. Podobnie jak z naszą wiarą za kierownicą: niby katolicy
a przepisy drogowe to dla początkujących a nie nas wytrawnych kierowców. Wszelkie nakazy, zakazy, ograniczenia jak
policjant nie widzi to łamać!... Czy tak naucza nasza wiara? A jak łamanie przepisów drogowych ma się do piątego
przykazania? Co na to Św. Krzysztof dyndający przy kluczykach w naszym aucie? Chciało by się westchnąć do niego
aby dał co poniektórym przynajmniej odrobinę więcej mocy rozumu niż mocy silnika w ich maszynach.
Na koniec należało by przypomnieć tym wszystkim, którzy siadają za kierownicę po jednym głębszym, że św. Piotr
został ostatnio wyposażony w alkomat a przed bramą niebieską zainstalowano foto-radar, tak że może się nam nie
udać...
Wielkimi krokami nadchodzą wakacje – dla wielu czas odpoczynku. Pomimo leniwej aury nie zaniedbujmy praktyk
religijnych i nie róbmy sobie przerwy od wiary. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, przynajmniej niedzielnej Mszy Św.
a także spowiedzi św. Niech tych kilka poniższych strof będzie zachętą do jej praktykowania.

Modlitwa spowiednika

Aniele Boży, Stróżu mój,
spowiednik ze mnie lichy,
więc gdy spowiadam, wspomóż mnie,
jak na obrazkach cichy.
Jeśli przypadkiem która z dusz
przy stule mej uklęknieanielskie swoje ręce złóż,
modląc się przy nas pięknie.
I uproś, bym jej w końcu dał
to, co najbardziej drogietak odszedł, aby mogła być
sam na sam z Panem Bogiem

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 12.06.2011.
1.
Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha św., która kończy Okres Wielkanocny. Za pobożne, publiczne odmówienie
hymnu „ O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Jutro drugi dzień Zielonych świąt- święto
NMP Matki Kościoła. Msze św. w naszej parafii o godz. 7.00 i 18.00.
2.
Jutro, 13 czerwca, Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczynamy tradycyjnie o g. 17.00. Całość przygotowują i
prowadzą dzieci i rodzice klas II-ich.
3.

W piątek uroczystość św. Brata Alberta, głównego Patrona naszej diecezji.

4.
W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej.
5.
Dziękujemy parafianom z ul. Starzyńskiego za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty w kwocie zł.
W najbliższą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców ul. Na Błoniach od nr 1 do 5.
6.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty + Stanisławę Majcherczyk z ul. ks. Sulińskiego i
Emilię Żurawik z ul. Wielkich Łowów. Prośmy Boga o niebo dla nich.
INTENCJE MSZALNE 13.06.- 19.06.2011R.
Poniedziałek 13.06.11.
7.00 + Józef Granatowski- od sąs. z ul. Na Stawach
18.00 1) + Czesław Płonka- od żony z dziećmi 2) + Józefa Karweta- od siostry Agnieszki z rodziną
Wtorek 14.06.11.
7.00 + Marek Jachimczyk- od sąs. z ul. W. Dół i Zwycięstwa 18.00 + Bronisław Żurawik- od rodziców i teściów
Środa 15.06.11.
7.00 + Stanisław Proksa- od sąsiadki Sulikowej z rodziną
18.00 1) + Stanisław Bożek i rodzice z obu stron- od żony i dzieci z rodz.
2) Z Koła RM
Czwartek
16.06.11.
7.00 + Marek Jachimczyk- od żony z córką
18.00 1) + Włodzimierz Kędzierski- od rodziny 2) + Władysław Żurawik- od chrzestnej Anny Jachymczyk z rodziną
Piątek 17.06.11.
7.00 + Stanisław Proksa- od wujenki Alfredy z rodziną
18.00 1) + Maria i Stefan Banaś- od córki z rodziną
2) + Władysław Żurawik- od Łysaków z rodziną
Sobota 18.06. 11.
7.00 1) + Marek Jachimczyk- od bliskich sąsiadów
2) + Czesław Płonka- od rodziców
18.00 1) + Eugeniusz Stach, Joanna Helbin
2) + Franciszek Palka 2r.śm.- od żony z rodziną
Niedziela 19.06.11.
7.00 + Jan i Waleria Proksa i rodzice z obu stron
9.00 W 18ur. Aleksandry Baran- od dziadków Wronów, brata i rodziców

11.00 O zdr. i bł. Boże dla Moniki i Pawła Obacz w 10r.śl. oraz w 38 r.śl. Jadwigi i Czesława Poznańskich
15.00 1) + Krystyna Nęcek 7r.śm.- od męża i córek z rodzinami 2) + Stanisław Proksa- od Adriana z rodziną
18.00 1) + Józef Banasik- od córki Wiesławy z rodziną 2) Za pomyślne ukończenie studiów Magdaleny
INTENCJE MSZALNE 20.06.-26.06.2011R.
Poniedziałek 20.06. 11.
7.00 W 75ur. Alfredy Lęborskiej 18.00 + Marek Jachimczyk- od rodz. Kłos, Makowskich i Michalskiej
Wtorek 21.06.11.
7.00 + Leon Gąsiorowski- od córki z rodziną
18.00 1) + Tadeusz Kędzierski- od Herbutowej z rodziną
2) + Marek Jachimczyk- od teściowej
Środa 22.06.11.
7.00 1) + Czesław Płonka- od sąs. z ul. Koszutskiej
2) + Anna i Jan Knapik i rodzice z obu stron
18.00 1) + Stanisław Proksa- od szwagra Janka z rodziną
2) + Pelagia 4r.śm. i Franciszek Bożek- od dzieci z rodzinami
Czwartek 23.06.11. BOŻE CIAŁO
7.00 + Genowefa i Stanisław Pluta- od syna z rodziną 9.00 1) Za Parafian 2) W 18ur. Fortunaty Lach
Ok. 11.30 + Antoni i Aniela Suscy oraz rodzice z obu stron- od córek
15.00 + Henryka i Bronisław Palczyńscy- od syna z rodziną
18.00 + Marek Jachimczyk- od pracowników Logistyki firmy „ Ulma”
Piątek 24.06.11.
7.00 + Stanisław Proksa- od Janusza
18.00 1) + Tadeusz Kędzierski- od Wolińskiej z rodziną 2) + Jan Nocoń i Wanda Wawro
Sobota 25.06.11.
7.00 +Marek Jachimczyk- od zakładu pracy i pracowników F. transportowej Tomaszewski
15.00 Msza ślubna Marta Humenicka i Mariusz Adamczyk 18.00 + Kazimierz Sojka 7r.śm.
Niedziela 26.06.11. Odpust ku czci NMP Nieustającej Pomocy
7.00 + Jan i Władysława Migacz- od córki z rodziną
9.00 1) W 55ur. Andrzeja Maciejowskiego- od żony i dzieci 2) W 95ur. Stanisław Hacuś
11.00 1) ks. Bp Za Parafian- Suma Odpustowa 2) W 50ur. Barbary i Halinki- od mężów i dzieci
15.00 + Władysław Borgus i rodzice z obu stron
18.00 + Władysław i Józefa Sojka i rodzice z obu stron- od córki Wiesławy z rodziną
INTENCJE MSZALNE 27.06.- 03.07.2011R.
Poniedziałek 27.06.11r.
7.00 + Marek Jachimczyk- od ucz. Pogrzebu 18.00 Z Róży NMP Nieustającej Pomocy
Wtorek 28.06.11.
7.00 + Tadeusz Kędzierski- od ucz. pogrzebu 18.00 + Stanisław Proksa- od kuzynki Krawczykowej z rodziną
Środa 29.06.11r.
7.00 + Franciszek Kula i rodzice z obu stron
18.00 1) + Teodor Guja- od prawnuków z rodziną 2) + Władysław Datoń i rodzice
Czwartek 30.06.11r.
7.00 + Czesław Płonka- od sąs. z ul. Koszutskiej 18.00 + Antoni Karweta- od żony
Piątek 01.07.11r.
7.00 + Tadeusz Kędzierski- od Anny i Krzysztofa Michalskich z Krakowa
18.00 + Eugeniusz Sikora- od swatów Kazimierza i Ireny z rodziną
Sobota 02.07.11r.
7.00 Z Róży MB Królowej Polski
18.00 + Anna Bożek- od córki Haliny z rodziną
Niedziela 03.07.11r.
7.00 + Stanisław Proksa- od Hyblów i Biłych
9.00 + Władysława Taborska 2r.śm.- od córki z rodziną,
+ Stanisław Szklarczyk- od brata z rodziną
11.00 Chrzty
18.00 + Janina i Wiesław Hołda- od siostry

Dzisiejszy numer „Głosu Parafialnego” jest ostatnim numerem przed przerwą wakacyjną. Następny ukaże
się we wrześniu. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie. I do zobaczenia.

