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INTENCJE MSZALNE 13.06 – 19.06

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 12 czerwca 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 13 
czerwca

17:00 + Andrzej Okólski od 
uczestników pogrzebu

18:00 + Leon i Józefa Konkol 
oraz dziadkowie z obojga 
stron

WTOREK – 14 czerwca

17:00 + Klara i Ksawery 
Hincke i Brunon Hincke

18:00 + Adam i Marta Jeka

ŚRODA – 15 czerwca

17:00 + Dziadkowie Bolda i 
Glembion oraz Urszula i Łucja

18:00 + Łukasz i Stanisław 
Necel

CZWARTEK – 16 czerwca

17:00 + Józef Kromlicki

18:00 – O dobrą pogodę – do 
Opatrzności Bożej

PIĄTEK – 17 czerwca

17:00 + Elżbieta Bolda o d 
uczestników pogrzebu

18:00 – Do Najświętszej 
Maryji Panny o zdrowie, 
błogosławieństwo dla całej 
rodziny

SOBOTA – 18 czerwca

17:00 + Jan Patalas - 
rocznica śmierci

18:00 + Brunon Hincke, 
Małgorzata, Elżbieta, 
Stanisław Pokrywka

NIEDZIELA – 19 czerwca

8:00 + Irena Bolda

10:30 + Izabela Jeka i o 
błogosławieństwo w rodzinie

16:00 + Franciszek w 2 
rocznicę śmierci i Barbara 
Jeka



1 CZYTANIE: (2 Sm 12,1.7-
10.13)
2 CZYTANIE: (Ga 2,16.19-21)
EWANGELIA:  (Łk 7,36-8,3)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XI NIEDZIELE ZWYKŁĄ

12 CZERWCA 2016 r. 

 

XI niedziela zwykła

Łatwo jest wybierać się do Boga człowiekowi, któremu udało się zachować czyste sumienie, 
nabyć cnoty, udoskonalić ducha, dokonać wielu dzieł i z grubą księgą dobrych uczynków 
stanąć przed Ojcem, jako dobre i kochające dziecko, dumne z Ojca i dumne z siebie. Wielu 
ludzi sądzi, że jest to podstawowy warunek spotkania z Ojcem. Jeśli ktoś nie jest dobrym 
dzieckiem, to nie ma się co pokazywać na progu ojcowskiego domu. Gdyby nawet to uczynił, 
drzwi znajdzie zamknięte, a jeśli zapuka, Ojciec mu odpowie: „Nie znam cię”.Rzeczywistość 
jest jednak inna. Można iść do Ojca ze zniszczonym sumieniem, z brzemieniem wad zamiast 
cnót, z zeszpeconą duszą, i nie tylko z pustymi rękami, lecz z grubą księgą uczynków złych, z 
których wiele już nie nadaje się do naprawienia. Można iść do Ojca jako niedobre, nie 
kochające dziecko, z którego Ojciec nie może być dumny i które wstydzi się samo siebie. 
Można iść, i nie tylko można, lecz jest to jedyna mądra rzecz, którą taki człowiek jest w stanie 
uczynić. Gdziekolwiek bowiem pójdzie, do kogokolwiek zapuka, czeka go odtrącenie i 
wzgarda. Jedynie drzwi domu Ojca zastanie otwarte, a ramiona Ojca go przygarną.Ten 
powrót jest bardzo trudny. Wstyd i fałszywa ambicja uważają to za kompromitację Boga i 
siebie. Jest to krok tysiące razy trudniejszy niż krok kochającego i grzecznego dziecka, które 
zawsze sprawiało radość Ojcu. I w trudzie tego kroku jest zawarte dzieło życia takiego 
nieszczęśliwego człowieka.Istnieją dwa warunki decydujące o postawieniu tego kroku. 
Potrafi go uczynić ten, kto uwierzy, że Bóg go kocha, jak Ojciec dziecko. Ze swoją nędzą, 
głupotą, klęską – nawet totalną – można podejść jedynie do tego, kto nas kocha. On bowiem 
potrafi dostrzec w nas nie tylko stopień zniszczenia naszej duszy, lecz i jej wartość. Jesteśmy 
ważni i cenni jedynie dla tych, którzy nas kochają. Bóg nas zawsze kocha i dla Niego jesteśmy 
zawsze ważni. Przeżycie prawdy, że Bóg nas kocha mimo nieudanego życia, ułatwia podejście 
do Niego jako przebaczającego Ojca.Drugim warunkiem jest dostrzeżenie wielkości swojej 
winy. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za to, co w grzechu jest nasze. 
Świadomość zmarnowanych lat, a nawet życia, prowadzi do żalu. Człowiek wówczas jest w 
stanie zapłakać nad sobą. Te łzy bólu są jedynym skarbem, jaki człowiek niesie z sobą. Ręce 
są brudne, sumienie zniszczone, lecz zraniona dusza płacze. Ojciec widząc tę łzę w oku swego 
dziecka, przygarnia je i przebacza. Gdyby tej łzy zabrakło, to znak, że dziecko nie uznało 
swoich błędów, że trwa w swej głupocie, wówczas Ojciec musiałby powiedzieć: „Nie znam 
cię”. Łza żalu dziecka jest znakiem jego mądrości.Dla nas grzeszników ewangeliczna scena 
rozmowy Jezusa z prostytutką należy do najradośniejszych scen w Biblii. To żywa ilustracja 
przypowieści o synu marnotrawnym. Kobieta, która zniszczyła swoją godność, uwierzyła, że 
Jezus ją kocha i On jeden nie wykorzysta jej, jak to robiło wielu innych mężczyzn, i nie 
odtrąci, jak to czynili mieszkańcy miasta, lecz przyjmie. Zdobyła się na gest wyznania swojej 
wiary w miłość Mistrza z Nazaretu i nie zawiodła się. Jezus dostrzegł jej wiarę i dostrzegł łzy 
bólu z powodu straconych bezpowrotnie lat – owego długu nie do spłacenia. Otrzymała 
odpuszczenie grzechów i pochwałę: „Twoja wiara cię ocaliła”.Niewielu ludzi pobożnych 
rozumie trud nawrócenia grzesznika. Bóg jednak rozumie, dlatego tak cierpliwie czeka i tak 
wysoko ocenia tych, którzy mają odwagę przyjść do Niego ze swymi grzechami.

1 .Witam wszystkich parafian i gości na świątecznej Mszy św.

2. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca w kościele o godz. 14:15.

3. W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek przypada wspomnienie św. 
Antoniego, we wtorek bł. Michała Kozala, w środę bł. Jolanty, w piątek św. 
Alberta Chmielowskiego.

4. Wszystkich gości nawiedzających naszą świątynie chciałbym 
poinformować, że jest ona kościołem jubileuszowym, w którym codziennie 
można uzyskać odpust zupełny i w którym także codziennie odmawiana 
jest o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

5. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji i uświetnienia uroczystości pogrzebowych 
naszego Ks. Proboszcza. Dla nas wszystkich było to wielkie przeżycie ale i 
doświadczenie wspólnoty parafialnej. Dziękuję za ten piękny gest i 
pozytywną odpowiedź w postaci ostatniego daru księdza proboszcza – 
witrażu dla naszego kościoła. Chciałbym poinformować, że podczas 
pogrzebu zebraliśmy na ten cel 16.012 PLN i 50 euro. Msza św. w miesiąc 
po śmierci zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 18:30 w dniu 7 
lipca. Chcielibyśmy, aby w tym dniu został poświęcony nagrobek –pomnik. 
Wraz z Radą Parafialną ustaliliśmy, że pod chórem będzie wystawiona w 
najbliższym czasie skarbonka na ten cel.

6. Dzisiejsza kolekta przeznaczona zostanie na cele budowlane. Zbieramy 
fundusze na dokończenie ocieplenia kościoła, chodzi oczywiście o sufit.

7.   Polecam Waszej uwadze prasę katolicką.

Ks. Sławomir Skoblik


