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SŁOWO PROBOSZCZA 

 

  

                                                                                              «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty  
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba» (Dz 1,11). 

Słyszeliśmy te słowa w ostatnią niedzielę w kontekście Wniebowstąpienia. Parafrazując, moglibyśmy dziś dopowie-
dzieć: nie możemy stać z złożonymi rękoma czy też, używając słów papieża Franciszka, siedzieć na wygodnej kanapie. 
Nie wolno nam zdezerterować wobec panoszącego się zła, a tym bardziej nie możemy wejść na drogę kolaboracji ze 
złem, gdy grzech próbuje zawłaszczyć sobie Młode Pokolenie, gdy współczesny świat ciągle nie potrafi obronić niewin-
ne dzieci nienarodzone, gdy idzie fala groźnego liberalizmu, który - głosząc totalną wolność - przede wszystkim uderza 
w fundamentalną wartość jaką jest rodzina.  

Siostry i Bracia - trzeba nam obudzić się ze śpiączki i letargu. Co możemy zrobić? Po pierwsze trzeba eliminować od 
władzy ludzi nieodpowiedzialnych i wrogów naszego Boga. To nasz chrześcijański obowiązek i święte prawo. Ci ludzie 
na pewno nie będą służyli społeczeństwu a jedynie będą dbać o swój własny interes. Piszę te słowa z całą odpowiedzial-
nością. Kościół św. nakłada na każdego z nas obowiązek modlitwy za sprawujących władzę a równocześnie zabrania 
nam uchylać się od odpowiedzialności za życie społeczne. Po drugie - jak tylko to jest możliwe, wspierajmy każde 
dobro na tym świecie. Możemy to czynić zarówno duchowo i jak materialnie. Modlitwa czyni cuda. W tych dniach 
obchodzimy 40-tą rocznicę modlitwy św. Jana Pawła II pod Krzyżem w Warszawie. Tamte słowa, wypowiedziane z 
wielką mocą, zmieniły bieg historii. My też uwierzmy w moc i potęgę Boga. Dajmy naszym modlitwom jeszcze więk-
szą rangę i znaczenie.  

Dziś proszę wszystkich o jeden dziesiątek różańca za Polskę, za Biskupa, za Parafię. Kto jeszcze nie należy do Brac-
twa Różańcowego niech się poczuje zaproszony - naprawdę warto podjąć decyzję i jak najszybciej się zapisać. Mogą 
powstać zupełnie nowe Róże. Trzeba koniecznie dołożyć starań, by powstały Róże Dziecięce. Pamiętajmy, że Matka 
Boża zwróciła się z prośbą do małych dzieci; Hiacynta miała 7 lat, Łucja - 10 a Franciszek - 9. Doceńmy szczerość 
i prostotę dzieci. Pan Jezus mówi do nas wszystkich, że jeśli nie staniemy się jak dzieci nie wejdziemy do Królestwa 
Bożego. Czekam na każdego!  

Królowo Różańca Świętego - Tobie oddaję bez reszty wszystko. Uproś nam Moc i Mądrość Ducha Świętego.  
 

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na modernizację naszego prezbiterium. Bóg zapłać za każdą ofiarę na ten cel.  

Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 

Młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat stracił matkę. Po jej śmierci został ministrantem. 
Jak sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. Gdy jego ojciec spostrzegł to 
powiedział do syna: "Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha 
Świętego. Powinieneś się modlić do Niego". Po tych słowach pokazał małemu Karolo-
wi pewną modlitwę: 
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie  
i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze 
znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od 
Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. 

W SOBOTĘ  /8.06/ CZUWANIE W NASZYM KOŚCIELE OD 20.00 DO 24.00 PRZYJDŹ ! 

W poniedziałek święto 

Matki Kościoła.  

W naszym kościele dodat-

kowa Msza św.  

o godz. 8.00 połączona  

z Modlitwą Różańcową. 

 

 



Największe zagrożenia natury społecznej: 
 

1. Rozpad rodziny, która bywa zastępowana wolnymi, niesakramentalnymi związkami. 
2. Rozpad tradycyjnych wartości moralnych i religijnych. 
3. Zmniejszająca się liczba rodzących się dzieci, co grozi w Europie katastrofą demogra-
ficzną. 
4. Degradujący godność ludzką pośpiech i związany z nim brak czasu. 
5. Psychobójstwo polegające na nieumiejętności radzenia sobie z sobą i problemami. 
6. Nieograniczona chęć posiadania wyrażająca się w postawie konsumpcyjnej. 
7. Spłycenie sakralnego spojrzenia na życie poprzez egoistyczną wybiórczość prawd, 
zakazów i nakazów religijnych. 
8. Toksyczne działanie zdobyczy cywilizacyjnych (Internet, telefonia komórkowa). 
9. Niekontrolowany wpływ mediów, który prowadzi do zniewolenia i relatywizmu. 
10. Znieczulica z jednoczesną degradacją wrażliwości sumienia. 
 

W takich to czasach przychodzi do nas Duch Święty, który ma nam pomóc przeciwdzia-
łać rozpadowi więzi międzyludzkich i poniżaniu godności człowieka. Kim zatem ma być 
dla nas Trzecia Osoba Boska? Odpowiedzi poszukajmy w Piśmie Świętym. Mówiąc o 
Trzeciej Osobie Boskiej, najczęściej używamy tytułu „Duch Święty”. Duch (ruah) ozna-
cza tchnienie, powiew. Można więc powiedzieć, że zesłanie Ducha Świętego jest dla nas 
„dotknięciem” Boga. Jakże ważna staje się ta świadomość, bowiem w czasach coraz 
większego zagubienia poczucie bezpieczeństwa wynikające z obecności Bożej dodaje 
otuchy.  W tym miejscu warto przytoczyć jedne z najbardziej znanych słów Jana Pawła 
II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Duch Święty to Ten, 
który odnawia, ukazuje nowe perspektywy. To dzięki Niemu możemy być pewni swoich 
wyborów, tych codziennych, drobnych, jak i tych fundamentalnych, decydujących o 
jakości naszego życia. Jeśli nie wiemy, co uczynić, pytajmy Ducha Świętego: Co mam 
zrobić? Jaką podjąć decyzję? On podpowie, bowiem po to został nam dany.  
 

                Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień (...). 
                     W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie (...). 
                 Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze (...). 
                     Nagnij, co jest harde; rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane (...). 
                  Daj zasługę męstwa; daj wieniec zwycięstwa; daj szczęście bez miary (...). 
            Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż rozwiązać wszystkie problemy, które niepokoją! 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   ZESŁANIE DUCHA ŚW. (09.06.2019) 
 

      

   Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Za publiczne odmówienie (odśpiewanie) hymnu „O Stworzycielu 
Duchu przyjdź” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dzisiejsza uroczystość kończy okres 
wielkanocny. 
   Dzisiaj także druga niedziela miesiąca. Taca przeznaczona jest na prace modernizacyjne w prezbiterium  
naszego kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
   Trwa miesiąc czerwiec. Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30, a w niedziele o 15.00. 
  Jutro święto NMP Matki Kościoła. Dodatkowa Msza św. połączona z modlitwą różańcową o  godz. 8.00  
Po Mszy spotkanie Grupy Ojca Pio, Szkaplerza i Woluntariuszy 
   W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem czerwcowym.   
   W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Modlimy się w tym dniu za kapła-
nów i o nowe powołania do życia kapłańskiego. 
   Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy parafian z ul. Reymonta z bl. 2 (blok wojskowy).  
Za sprzątanie dziękujemy parafianom z domów prywatnych. 
   W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres Komunii świętej wielkanocnej.   
   Siostry Benedyktynki z Jarosławskiego Opactwa zapraszają w dniach 22 -23 czerwca br. na Seminarium 
na temat Modlitwy Uwolnienia Więcej informacji pod tel. 515 275 712  
 

PSONI ZAPRASZA NA KIERMASZ ROŚLIN 11 CZERWCA OD 10.00 DO 13.00, UL. 3-GO MAJA 39  

DARY DUCHA 

Dar rozumu 

Dar pobożności 

Dar mądrości 

Dar męstwa 

Dar rady 

Dar umiejętności 

Dar bojaźni Bożej 

  

OWOCE  

DUCHA  

ŚWIĘTEGO  

Miłość 

Radość 

Pokój 

Cierpliwość 

Łaskawość 

Dobroć 

Uprzejmość 

Cichość 

Wierność 

Skromność 

Wstrzemięźliwość 

Czystość.  

 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

10 VI Poniedziałek. Święto Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła 

11 VI Wtorek. Wspomnienie św. Barnaby, apostoła 
12 VI Środa. Dzień Powszedni albo wspomnienie 
błogosławionych męczenników Antoniego Juliana 

Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy albo wspo-
mnienie błogosławionych męczenników Ludwika Ro-
cha Gietyngiera i Maksymiliana Binkiewicza, prezbi-

terów i Towarzyszy 
13 VI Czwartek. Święto Jezusa Chrystusa  

Najwyższego i Wiecznego Kapłana   
14 VI Piątek. Wspomnienie bł. Michała Kozala, bisku-

pa i męczennika       
15 VI Sobota. Dzień Powszedni albo  

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 660465243  
Hotelik -  606907324 

BEZPŁATNA POMOC  
OSOBOM  

POKRZYWDZONYM  
16 652 52 52 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

 Do wieczności odeszła + Zofia Teresa Kochan  
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie 

Poniedziałek - 10 czerwca 
6.30 + Eugenia gr. 27 

O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli 
7.00 + Stanisław gr. 8  
8.00 W 55. rocznicę małżeństwa p. Joanny i Stanisława  

o zdrowie i błogosławieństwo Boże  
18.00 + Mariola Słobodzian w 21. rocznicę śmierci 

+ Ryszard gr. 14 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Wtorek— 11 czerwca 
6.30 + Eugenia gr. 28 

O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli 
7.00 + Stanisław gr. 9 
18.00 + Ryszard gr. 15 

+ Dorota Mikołowicz 

Środa– 12 czerwca 
6.30 + Eugenia gr. 29 

O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli 
7.00 + Stanisław gr. 10 
18.00  + Edward Wróbel – int. od sąsiadów z klatki 

+ Ryszard gr. 16 

Czwartek– 13 czerwca 
6.30 + Eugenia gr. 30  
7.00 + Ryszard, greg. 17, + Stanisław gr. 11  
18.00 + Antoni, Aniela, Edward, Teresa 

O błog. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w prowadzeniu 
parafii dla Ks. Proboszcza w rocznicę święceń  
– int. od grupy Margaretka 
+ Bronisław w 20 rocznicę śmierci 

Niedziela -  16 czerwca 
6.30 O liczne łaski i Boże błogosławieństwo dla Matki Marioli  

8.00 + Stanisław gr. 14  
9.30 + Stefan Mach w. 20 rocznicę śmierci o radość życia 

wiecznego 
Za Parafian 

11.00 + Stefania, Józef Budziński  
12.15 O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Marty  

z okazji urodzin  
16.00 + Ryszard gr. 20  
18.00 + Tadeusz – intencja od FIRMY BLOKSIN  

Piątek -  14 czerwca 
6.30 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli 

+ Katarzyna w 4. rocznicę śmierci 
+ Zofia, Franciszek, Piotr 

7.00 + Stanisław gr. 12  

18.00 Ku czci Ducha Świętego 
+ Ryszard gr. 18 

Sobota -  15 czerwca 
6.30 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli 

+ Jadwiga Łatka w rocznicę śmierci 
7.00 + Stanisław gr. 13 
18.00 + Wit Chmielowiec w dniu urodzin 

+ Ryszard gr. 19 

PORWANY W IRAKU – Saad Sirop Hanna 
Emocjonująca relacja biskupa uprowadzonego przez 
muzułmańskich ekstremistów. Ojciec Hanna, mimo 
tortur i wielokrotnego nakłaniania do przejścia na islam, 
odważnie bronił swojej wiary. Historię tę, pełną cierpie-
nia ale i wiary w ludzi, czyta się z zapartym tchem. 
 

SZUSTA RANO. CODZIENNIK 
MOTYWACYJNY – Adam Szustak 
OP. Wyciąg z tego, o czym przez cały 
rok mówił o. Adam na vlogu „Szusta 
Rano”. Codziennik daje pozytywnego 
kopniaka, pozwala złapać zdrowy dy-
stans do siebie i innych, pomaga radzić 
sobie z trudnościami i chodzić z dobrą 
myślą przez cały dzień. Chcesz być 
„dobrzejszy”? Łap za codziennik! 

 

JASNA GÓRA. NIEZWYKŁE 
HISTORIE.. Album stanowi zapis i 
pamiątkę niezwykłych historii i cu-
dów, które mają źródło na Jasnej 
Górze. Część z nich to udokumento-
wane, przełomowe chwile w dziejach 
naszej Ojczyzny; część to prywatne 
uzdrowienia i łaski spływające na 
wiernych, oddających się opiece Czar-

nej Madonny. 
 

KOMEŻKI, DZWONKI, EMBLEMATY  
EUCHARYSTYCZNE NA BOŻE CIAŁO 



Orędzie Matki Bożej Fatimskiej 
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” /13.05.1917/ 

Wszyscy ludzie dobrej woli mogą i powinni odmawiać różaniec każdego dnia. Mogą oni modlić się 

nie tylko w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, lecz także ukrytym w taber-

nakulum, w kręgu rodzinnym jak również w samotności, w drodze i podróży. Różaniec jest modli-

twą, która jest najbardziej dostępna dla wszystkich: bogatych i biednych, mądrych i nie wykształco-

nych. Modlitwa różańcowa powinna być dla każdego 

jakby chlebem duchowym. 

„Chciałabym /.../ abyście każdego dnia odmawiali 

różaniec” /13.06.1917/ Powinniśmy odmawiać różaniec 

każdego dnia, a zwłaszcza, że wszyscy mamy potrzebę 

i obowiązek modlitwy. W przypadku obciążenia winą, 

musimy szukać ratunku poprzez pokutę.  

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać róża-

niec” /13.07.1917/ Matka Boża wzywa nas, abyśmy nieustannie trwali na 

modlitwie. Nie wystarczy modlić się w jakiś dzień, trzeba modlić się 

wciąż, każdego dnia, z wiarą i ufnością. 

„Chcę, abyście nadal /.../ odmawiali codziennie różaniec” /19.08.1917/ 

Matka Boża ponownie żąda tego, ponieważ zna naszą niestałość w czy-

nieniu dobra, nasze słabości i naszą nędzę. . Z tej racji uczyła nas odma-

wiać na końcu każdej cząstki różańca następującego wezwania: 

„„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec woj-

ny” /13.09.1917/   Rozważania wg Siostry Łucji 
 

Lawendowa Betania  
przy Parafii NMP Królowej Polski  

ZAPRASZA codziennie nie tylko na obiad.  Dysponujemy transportem. Tel. 514 208 
525,  601 696 744 Organizujemy spotkania rodzinne, towarzyskie, okolicznościowe. 
Obsługujemy płatności Kartą, BLIK oraz zbliżeniowo. Korzystając z naszej domowej 

oferty pomagasz wydawać codziennie po Modlitwie Anioł Pański posiłek dla ubogich. 

Zapraszamy do naszej RODZINKI !!! Nasza dzielność dobroczynna nie jest 
 instytucjonalna, a opiera się jedynie na dobroci serca.   

 

"Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu 
 z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 

 Greckie imię Zofia oznacza tyle, co 
“mądrość”. W IV w. Konstantyn I 

Wielki wystawił w Konstantynopolu 
bazylikę właśnie ku czci “Mądrości 

Bożej”. Żyła w Rzymie w II wieku za 
czasów panowania Hadriana I. Miała 

ona być wówczas wdową, mającą trzy 
córki – Agape, Elbis oraz Pistis, czyli 

Miłość, Nadzieje i Wiare. Zofia nie 
chciała jednak złożyć darów na ołtarzu 

bogini Diany, nawet pod siłą namiestni-
ka Antiocha. Wówczas to doszło do 

dramatycznego czynu poddania na 
oczach matki jej córek wymyślnym 
torturom. Zofia wówczas wspierała 

dzieci chcąc, aby wytrwały mimo to. 
Jakkolwiek namiestnik zostawił Zofię 

przy życiu, to miała ona umrzeć wkrót-
ce po śmierci córek na ich grobie  

– z rozpaczy.   

 Bardzo prosimy naszych parafian,  

aby podobnie jak w ubiegłym roku 

przygotowywali ołtarze na parafialną 

procesje Bożego Ciała, którą tradycyj-

nie w naszej parafii będziemy przeży-

wać na Zakończenie Oktawy  

tj. w czwartek 27 czerwca o godz.17.00.  

 Na dzień dzisiejszy są jeszcze wolne 
miejsca na Parafialną Kolonię nad Pol-
skim Morzem. Zakwaterowanie mamy w 
tym roku w nowych domkach, które są  
własnością Ośrodka Wypoczynkowego 
im. św. Wojciecha w Mikoszewie. 
 Zapraszamy! Szczegóły w księgarni  
lub 730 211 617 

W czwartek jednodniowa 

wyprawa do Nowin 

Horynieckich. Chętnych 

prosimy o szybki kontakt 

z naszą księgarnią.  

Wyjazd o godz. 9.00, 

a powrót ok. 16.00 

Gdyby ktoś chciał należeć Wspólnoty Żywego Różańca to bardzo prosimy o kontakt  
z naszą księgarenką. Czekamy na czcicieli Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.  


