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Sośnicowice, maj/ czerwiec 2020.  
 

O MIŁOŚCI mierzonej kroplami tęsknoty.. 

Dzisiaj wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć ,aby zauważyć, że na świecie jest tyle tęsknoty . 

To uczucie przepełnia każdego z nas...Tęsknimy za bliskimi.. normalnością.. szkołą.. pracą.. 

zwykłym wyjściem z domu.. poczuciem bezpieczeństwa i Bogiem.. i pewnie jeszcze za wieloma 

innymi rzeczami. Tak nie boję się tego powiedzieć POBOŻNIEJEMY w tych trudnych 

chwilach/proszę przeczytać świadectwo włoskiego lekarza poniżej/ i dobrze , bo to On jest 

naszą ostoją i źródłem naszego pielgrzymowania..W Nim wszystko nabiera sensu. 

Tęsknimy także po naszemu , tak lokalnie za spotkaniem z sąsiadem pod jabłonią, wspólnie 

przeżywanymi uroczystościami rodzinnymi i za swoim kościołem..Wszystko mamy na 

wyciągnięcie ręki jak napisała Dagmara w komentarzu a nie możemy z tego korzystać..Nie 

możemy podejść do człowieka, przytulić go. ..wszystko na dystans..w przepisowej odległości 

najlepiej w rękawiczkach i masce na twarzy. 

I tak zaczyna się tęsknota , która wraz z upływem czasu coraz bardziej doskwiera..zaczyna 

brakować..ciągle z czegoś trzeba rezygnować mając nadzieję, że kiedyś wszystko wróci do 

normy. I pewnie tęsknisz za ukochanym człowiekiem..zwykłym życiem ..kapłan za swoimi 

parafianami bo puste ławki w kościele potrafią łamać serce..I odwrotnie ludzie tęsknią do 

swojej świątyni i mieszkającego tam Pana.. 

Przypomina mi się psalm 84 gdzie dusza tak tęskni i wzdycha do dziedzińców Pana, bo przecież 

tam każdy nawet wróbel i jaskółka znajdują dla siebie schronienie przy Twoich ołtarzach. 

I czytam w komentarzu jak to wyżej wymienione ptaki zakładały sobie gniazda pod okapami 

świątyni. Nie ma bardziej bezpiecznego miejsca dla nas jak kościół..tu Pan nas ochroni jak 

stado przelatujących nad jego dachami ptaków. I pomimo tego że przechodzimy obecnie 

"dolinę Baka" dolinę niejednokrotnie łez ,płaczu i strachu zachowujemy ufność w sercu i naszą 

modlitwą i wiarą potrafimy ją przemienić w prawdziwe źródło pomimo niekiedy i płynących łez. 

Dzisiaj tak wszyscy pragniemy ,by Pan nachylił swoje ucho i wypełnił wszystkie nasze większe 

i mniejsze tęsknoty. I tak się stanie ..według jego woli tak jak w Ojcze nasz... 

Tęsknisz do Eucharystii? To Ci powiem że za każdym razem kiedy Ją przyjmuję myślę 

o Tobie..ofiaruję Jej owoce w Twojej intencji...Wiem jak jest Ci źle..ale jeszcze trochę 

i będzie dobrze..Chrystus tęskni i do Ciebie..trudno nam Go utrzymać w tabernakulum..On 

chce do ludzi ..swoich dzieci. 

.Kiedy biegam słucham niekiedy Rammstein Stein um Stein ..piosenkę o tym jak ktoś kamień po 

kamieniu zamurowuje się/widziałem kiedyś taki film/Nigdy tak..zawsze otwarci nawet w oknie 

machając do drugiego..pomimo zamkniętych drzwi..Jutro będzie dobrze..uśmiechasz się widzę 

pobłażliwe ..Tak u Ciebie dokładnie będzie lepiej..wrócisz znowu do gniazda pod okap 

kościoła..i  zostaniesz...Nikt już Cię stamtąd nie usunie ,bo to Twoje miejsce od zawsze..Czy 

Ty w to wierzysz? 

  marcin gajda 
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24 maja 

   Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego 

Dz 1, 1-11      Ef 1,17-25 

Ew    Mt 28,16-20 

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na 

górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 

wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich 

i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 

więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego….     

          Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas na 

jakąś górę w Galilei wyznaczoną na miejsce 

spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. 

Słyszymy naukę, jaką daje Apostołom, ostatnie 

ważne pouczenie: Dana Mi jest wszelka władza 

w niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego… .Po odejściu 

Jezusa, Apostołowie wyruszą głosić Ewangelię 

po całym świecie. A On nadal będzie z nami, 

choć będzie to już inny rodzaj Jego 

obecności, bo w słowie Bożym, w drugim 

człowieku – bliźnim i na sposób sakramentalny. 

Jezus chce naszego zaangażowania 

w świadectwo o Nim i dlatego także i my 

zostaliśmy  napełnieni mocą Bożą 

w sakramencie chrztu i bierzmowania, a każda 

Eucharystia przygotowuje nas do tego 

posłannictwa. On wszedł mimo swego odejścia 

i w nasze życie. Mamy radować się, bo Jezus 

czyni nas zdolnymi do uczestnictwa w Bogu! 

My też mamy swoje powołanie i misję, i nasze 

życie powinno się zakończyć wejściem do domu 

Ojca. Naszą metą i posłannictwem jest niebo, 

gdzie Bóg będzie naszym przeznaczeniem 

w wieczności. Chrystus opuścił ziemię, aby 

wszystkie narody, miasta i wioski wiedziały, że 

On jest zawsze z nimi w swoim Kościele 

i także tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się 

w Jego Imię. 

 Dziękuję Ci, Jezu, że tak bardzo mnie 

kochasz i zechciałeś pozostać tak blisko 

w Słowie i Eucharystii, abym nigdy nie czuł 

się sam, nieważny, opuszczony. Naucz mnie 

prowadzić innych ku Twojej obecności/                                                                         

(M.W.) 

 

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek     18.05.2020 r. 

 
1630    Różaniec o pokój na świecie 

1700    Za + ojca Edwarda Kionka, ++ teściów Adama i 

Jana, ++ szwagrów Mariana i Leszka 

Za + ojca Ernesta Cieślok 

Nabożeństwo majowe 
 
Wtorek   19.05.2020 r. 
 
630   ……………………………………………………………………………………………… 

Nabożeństwo majowe 
 
Środa   20.05.2020 r.  

Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera  
 

 630     ……………………………………………………………………………………………… 

1700   Za ++ Jadwigę i Wilhelma Wilczek, ++ Annę 

i Wilhelma Matysik, ++ z pokryw 

Nabożeństwo majowe 

   
Czwartek  21.05.2020r. 
Św. Męcz. Krzysztofa Magallanesa i towarzyszy, 

 
630      ……………………………………………………………………………………………… 
1700      O opiekę MB dla członków róży św. Jacka 

Nabożeństwo majowe 

 
Piątek  22.05.2020 r. 

Św. Rity z Cascii, zakonnicy 
630       …………………………………………………………………………………………………. 
1700   Za + ojca Michała Wengrzik na pam. Kol. R. śm. 

Nabożeństwo majowe 
 
Sobota    23.05.2020 r. 
 
630 ……………………………………………………………………………………………… 
1630   Różaniec Apostolstwa Dobrej Śmierci 
1700 Za + męża Alfreda Biwo na pam. XXX r. śm.  
 
Niedziela    24.05.2020 r.   
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

730(P) Za + ojca Alfonsa Woźniczko 

930   Za ++ Karol i Annę Franik, ++ Maks i Gertrudę 

i Zofię Staneczek 

1100 Do Bożej Opatrzności MBNP z podz. Za 

odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

i zdrowie w rodzinie Adeli i Piotra z okazji 

25 tej rocznicy ślubu  

1600   Nabożeństwo majowe 

1700 za + Dominika Jędrzejczyk na pam. Ur. 
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Poniedziałek     25.05.2020 r. 
Św. Bedy Czcigodnego, 

 
1630

  Różaniec o pokój na świecie 
1700  ……………………………………………………………………………………………… 

Nabożeństwo majowe 
 

Wtorek          26.05.2020 r. 

św. Filipa Neriego 

 

1700  W intencji matek naszej parafii  

Nabożeństwo majowe 
 

Środa   27.05.2020r. 

Św. Augustyna z Canterbury 

 

1700 za + Andrzeja Brzoza na pam. VI r. śm. 

Za +Annaliese Szombara, męża Tadeusza, 

siostrę Gertrudę, matkę Hildegardę i ++ 

z rodziny 

Nabożeństwo majowe 
 

Czwartek  28.05.2020 r. 
 

630   Za ++ rodz. Michała i Jadwigę Gwiazda  

1700  Za ++ Waltra i Edytę Bania 

Nabożeństwo majowe 
 

Piątek  29.05.2020r. 
św. Urszuli Ledóchowskiej, 

 

630   Za + Gertrudę Foit na pam. Kol. R. śm. 

1700  Za + rodz. Franik 

Nabożeństwo majowe 
 
Sobota    30.05.2020 r. 

Św. Jana Sarkandra, 
 

1300 Ślub: Cioch – Gillner  

1700
 Za + Fryderyka Puszer na pam. II r. śm. 

 
Niedziela    31.05.2020 r.  

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 

730(N) Za + Leonarda Kurcz na pam. Urodzin 

930   Za + męża Gintra Czieszowic 

1100 W intencji Rodziny Cioch  

1215 Msza chrzcielna i roczna  

1600   Nabożeństwo majowe 

1700 Za + Annę Witt na pam. Ur. 

 

 

31 maja 

    Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

Dz 2, 1-11     1 Kor 12,3b-7,12-13 

   Ew   J 20,19-23 

                                                                  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami. 

Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł 

do nich: ”Pokój wam’’…..Jak Ojciec Mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych 

słowach tchnął na nich i powiedział im: 

”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

 

       Apostołowie są zamknięci 

w pomieszczeniu, które pozornie daje im 

poczucie  bezpieczeństwa. To co wydarzyło 

się w ostatnich dniach, kiedy stracili Mistrza, 

było dla nich ogromnie trudnym 

doświadczeniem porażki życiowej. Niektórzy 

z nich odeszli do „starych” miejsc i spraw, 

aby zapomnieć o tym, co się stało, i jakoś 

ułożyć sobie życie. Przychodzący Jezus 

przynosi im pokój. Wprawdzie na zewnątrz 

nadal czai się niebezpieczeństwo, na rękach 

Jezusa nadal pozostają ślady gwoździ, ale 

w sercu Apostołów rodzi się powoli pewność, 

że Bóg zwyciężył śmierć, a więc to co 

nieuchronne i pewne dla wszystkich. Ten 

pokój to przekonanie, że Bóg jest bliski 

i przeprowadza przez każdą sytuację. Pokój 

nie oznacza spokoju i bezpieczeństwa na 

zewnątrz, ale oznacza łaskę zaufania Bogu. 

Wzorem jest sam Jezus, który przyjął 

śmierć, wierząc, że Bóg jest od niej 

potężniejszy. I owego pierwszego dnia 

tygodnia przyszedł im to powiedzieć, a może 

jeszcze bardziej pokazać: A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Jezus 

posyła również uczniom swego Ducha, aby 

podjęli Jego misję. Doświadczywszy pokoju, 

mają go nieść innym, by wnosił w ludzkie 

serce przebaczenie grzechów. Pan Jezus 

ustanawia sakrament pojednania, aby ludzkie 

serce uwolnić od ciężaru winy z powodu 

własnych upadków. Ale udziela także swego 

Ducha, aby uczniowie w Jego mocy głosili 

słowo Boże, aby dzielili się swoją wiarą, aby 

pocieszali smutnych, umacniali słabych, 

budzili nadzieję, modlili się za chorych, 

uwalniali zniewolonych.  

Przybądź, Duchu Święty, Duchu Prawdy, 

i poprowadź mnie do całej prawdy. Wlej 

w moje serce miłość i spraw, bym coraz 

bardziej upodabniał się do Chrystusa. 

(M.W.)                                                                                                                           

 

       
 



 

St
ro

n
a4

 

07 czerwca 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej 

    Wj 34,4b-6,8-9    2 Kor 13,11-13 

  Ew   J 3, 16-18 

 

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zba-

wiony... 

       Nikodem, dostojnik żydowski, nauczyciel 

Izraela, w rozmowie z Jezusem stawia pytania 

o Boga, próbuje zrozumieć, kim jest Jezus, 

a także jaka jest Jego misja. Człowiek może 

szukać Boga, pytać o to, kim On jest, ale bez 

pomocy Bożej niewiele przybliży się do 

prawdy. Gdyby Bóg nie wyszedł ze swej 

niedostępnej światłości, człowiek nadal tkwiłby 

w mroku niewiedzy. W rozmowie z Nikodemem 

Jezus odsłania przed nim rąbek tajemnicy. 

Odkrywa prawdę o Bogu, który jest miłością. 

Bóg jest jednością Trzech Osób, które tworzą 

wspólnotę miłości. A miłość z natury swojej 

chce się udzielać, dawać, rozlewać. Miłość 

Boga do człowieka, Jego miłosierdzie stają się 

Bożym planem zbawienia. Plan ten wypływa 

z Boga Ojca, który jest źródłem wszystkiego. 

Realizatorem tego planu jest Jezus Chrystus, 

Syn Boży posłany na świat do człowieka, a Duch 

Święty Uświęciciel działający od wewnątrz 

w człowieku pozwala mu powiedzieć: Panem 

jest Jezus i przez wiarę przylgnąć do Jezusa. 

I tak cała Trójca kieruje swe działanie na 

człowieka, aby obdarzyć go własnym życiem 

i napełnić swą obecnością. Tajemnica Trójcy 

Przenajświętszej jest więc najbardziej 

wzniosłą tajemnicą chrześcijańską i źródłem 

zrozumienia wszystkich innych tajemnic. Nie 

znaczy to jednak, że człowiek może Boga 

zrozumieć. To przekracza jego możliwości. Ale 

może teraz i przez całą wieczność karmić się 

coraz głębszym Jego poznaniem, a przede 

wszystkim może ciągle wzrastać w Jego 

miłości.  

 

Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas 

miłością, której nigdy nie zrozumiemy. 

Spraw, prosimy, abyśmy otworzyli się na 

nią, pozwolili się jej przenikać i w Jezusie 

dotykali Twojej obecności wśród nas.                                                                                                                            

(M.W.) 

 

Poniedziałek     01.06.2020 r. 
Maryi Panny Matki Kościoła 

 
1630

  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + matkę Ernę Langer na pam. Ur. 

W intencji Simony z okazji 20-tych urodzin  
 
Wtorek            02.06.2020 r. 

Śś. Męczenników Marcelina i Piotra 
 
630  

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Środa   03.06.2020 r.  
śś męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 

  

630  za ++ rodz. Karola i Gertrudę Kionka, brata Jana, 

dziadków Romana i Jadwigę Hajok, bratową 

Krystynę, matkę Helenę Polaczek 
 

Czwartek  04.06.2020 r. 

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 

kapłana 
 
630  ……………………………………………………………………………………………….. 
1700 ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Piątek  05.06.2020 r. 
Św. Bonifacego, 

 

630 Za + Katarzynę Korba w rocz. Śm. 
1700 ……………………………………………………………………………………………….. 
Sobota    06.06.2020 r. 

Św. Norberta, biskupa 
 
630 ……………………………………………………………………………………………….. 

1700
 Za ++ rodz. Marię i Wilhelma Liebenow 

 

Niedziela    07.06.2020 r.  
Uroczystość Najświętszej Trójcy 

 

730(P) ……………………………………………………………………………………………….. 

930  Za + Henryka Franik na pam. 80-tych urodzin 

1100 w intencji rodziny Cioch 

1700 Za + Annę Dreja na pam. Ur.  

 

 

 



 

St
ro

n
a5

 

14 czerwca                                                

XI niedziela zwykła 

      Wj  19,2-6a     Rz 5,6-11  

Ew   Mt 9,36-10,8      

         Jezus widząc tłumy ludzi, litował 

się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 

jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł 

do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało. Proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie 

dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 

nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i 

leczyli wszelkie choroby i wszelkie 

słabości….. 

      Na górze Jezus dokonuje wyboru 

Dwunastu. Ustanowienie imiennie Apostołów 

jest przekazaniem misji kapłańskiej 

i prorockiej oraz nawiązaniem do dwunastu 

pokoleń Izraela (synów Jakuba). Grupa 

Apostołów z jednej strony jest zjednoczona 

wokół Jezusa, ma solidny fundament w osobie 

Piotra, jednak z drugiej strony cechuje się 

ogromną różnorodnością. Owa różnorodność w 

Kościele powinna cieszyć. Każdy człowiek 

dobrej woli może odnaleźć w nim swoje 

miejsce. Nieraz pojawiają się wśród nas 

tendencje sprowadzania innych do jednego 

sposobu myślenia, wyborów, wartościowania. 

Czasem trudno przychodzi pogodzić się nam z 

różnorodnością, bogactwem 

i niepowtarzalnością innych. Ale to jest szansa 

na rozwój. Jedność w Kościele nie oznacza 

braku różnorodności. Często jednak całymi 

latami błądzimy po duchowych bezdrożach, 

zapominając o tym, czym jest zjednoczenie ze 

stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet 

Jego głosu. Smak źródlanej wody i odżywczego 

pokarmu zatarł się już całkiem w naszej 

pamięci. On jednak nie przestaje nas szukać 

i troszczyć się o nas. Wysyła swoich posłańców 

na nasze zagmatwane drogi, wzywając nas do 

powrotu. On widzi nasze osamotnienie, 

zagubienie i udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli 

dać się odnaleźć... On czeka na nas i pragnie 

obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno, 

aby powrócić. Choć droga, którą będziemy 

musieli pokonać, może być trudna, to On nas 

na niej nie zostawi. Każdy z nas zaproszony 

jest do tego, aby wejść do królestwa 

niebieskiego. Ono jest naszą ojczyzną. Niech 

Jego głos nas do niego prowadzi. 

         Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj 

nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie 

z bezdroży naszego życia. Niech wszystko 

to, co nas od Ciebie oddziela, przestanie 

być przeszkodą na drodze powrotu do 

Ciebie.                                                                                                                                                                              

Poniedziałek     08.06.2020 r. 
św. Jadwigi Królowej 

 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700  W int. Rodz. Pohl w 61 r. ślubu 

Za + matkę Urszulę Złotoś w II r. śm. 
 
Wtorek   09.06.2020 r.  

Św. Efrema, 
 
630  

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Środa    10.06.2020 r. 
 
630  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Czwartek  11.06.2020 r. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa 

 

630   Za + matkę Annę Borketas na pam. Urodzin, 

+ ojca Franciszka 

930 W intencji parafian  

1100 Za + Lucynę Garbusińską w II r. śm.  

 
Piątek  12.06.2020 r. 

Bł. Męcz. Antoniego Nowowiejskiego, 
 
630

 ……………………………………………………………………………………………….. 
1700 Za ++ Marię i Leona Oleszowskich 
 
Sobota    13.06.2020 r. 

św. Antoniego z Padwy 
 

630
 W int. Córki Emilii i syna Mikołaja w dniu urodzin  

1700
 W intencji czcicieli MB Fatimskiej 

 
Niedziela    14.06.2020 r.  

XI Niedziela Zwykła 
 

730( N) Za + ojca Jerzego Moryc na pam. IV r. śm. 

+ matkę Małgorzatę  

930   Rocznica I Komunii św. 

1100 Z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Jana  

1600 nabożeństwo Eucharystyczne 

1730 Za ++ rodz. Emilię i Pawła Gorgoń, synów Ericha 

i Emila 
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21 czerwca 

XII  niedziela zwykła 

Jr 20,10-13    Rz 5,12-15 

Ew   Mt 10,26-33 

 

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie 

bójcie się ludzi... .Nie bójcie się tych, 

którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 

mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę 

i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie 

sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież 

żaden z nich bez woli Ojca waszego nie 

spadnie na ziemię...Do każdego więc, który 

się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 

się i Ja przed moim Ojcem, który jest 

w niebie…. 

        Nosimy w sobie tyle różnego rodzaju 

lęków. Boimy się gniewu Bożego, boimy się 

reakcji innych ludzi, odrzucenia, podejmowania 

decyzji, tego, co czeka nas w przyszłości... Tę 

listę można kontynuować bez końca. Każdy 

z nas ma inne lęki, nikt nie jest od nich wolny. 

Sami nie jesteśmy w stanie sobie z nimi 

poradzić. To  Bóg pragnie nas od nich wyzwolić. 

W Biblii wiele razy mówi, by człowiek się nie 

bał. Kierował te słowa do Abrahama, proroków, 

Maryi, Apostołów, a dziś kieruje też do swoich 

wyznawców. Jezus mówi: Nie bójcie się tych, 

którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 

mogą.  Bóg  wzywa nas  więc do pełnego 

zaufania Mu, do uczynienia odważnego kroku 

wiary, dzięki któremu w pełni Mu zawierzymy. 

Jeśli powierzymy się Bożej Opatrzności 

i będziemy podążać za głosem Jezusa Pasterza, 

nic złego nie może nas spotkać. Nie oznacza to, 

że będziemy wolni od przeciwności losu czy 

ludzkiej niechęci. On jednak zawsze weźmie 

nas w obronę. Jezus daje nam jeszcze jeden 

motyw, aby pokonywać lęki: Na świecie 

doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam 

zwyciężył świat (J 16, 33), i w tym jest 

nadzieja dla nas na nasze ostateczne 

zwycięstwo! Jezus doświadczył śmierci 

i pokonał ją. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 

nam? (…) Któż nas może odłączyć od miłości 

Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 

prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? (…) Ale we 

wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo 

dzięki Temu, który nas umiłował (Rz 8, 31-37). 

Zaczerpnijmy z Ewangelii moc, byśmy mieli 

mężne serca, nie bali się wyznawać Boga  i nie 

lękali się o dziś i o jutro. 
Jezu, powierzamy Tobie całe nasze życie. 

Wyzwól nas, prosimy, z lęków, które 

przeszkadzają nam w duchowym wzroście.                                                      

        (M.W.)               

Poniedziałek     15.06.2020 r. 

 
1630

  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  Za ++ rodz. Elżbietę i Józefa Foit  

Za + Hildegardę Bury na pam. Kol. R. śm. 

Za + matkę Helenę Lukoszek, ++ Józefa i 

Jerzego Lukoszek, + męża Manfreda Banik, ++ 

rodziców, siostry i ++ dziadków z obu stron  
  
Wtorek   16.06.2020 r. 
 
630   …………………………………………………………., 
 

Środa   17.06.2020r.  
Brata Alberta Chmielewskiego 

 
630  ……………………………………………………………………………………………… 
 

Czwartek  18.06.2020 r. 

 
1700 Za + Rudolfa Wittek w I r. śm. 
 
 

Piątek  19.06.2020 r. 
Uroczystość Serca Pana Jezusa 

 
630  ……………………………………………… 
1700  Komers  
 
Sobota    20.06.2020 r. 
Wspomnienie Serca Najświętszej Maryi Panny  
 

630  Z okazji rocznicy ślubu w rodz. Kałuża  

1200 Ślub: Sołoducha - Steczuk 

1700 Za ++ Gertrudę i Huberta Piechaczek 
 
Niedziela    21.06.2020 r. 

XII Niedziela Zwykła 
 

730(P) Za ++ Józefa i Gertrudę Golbik 

930   Za + ojca Jerzego Magiera na pam. XX r. śm. 

1100 Za ++ Elżbietę i Adama Byrskich na pam. Ur. I 

kol. R. śm.  

1700 Za + Erykę Szmida na pam. I r. śm. 
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28  czerwca 

XIII  niedziela zwykła 

2 Krl 4,8-11.14-16a     Rz 6,3-4.8-11 

Ew   Mt 10,37-42                                                                                                                                           
 

       Jezus powiedział do swoich apostołów: 

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, 

a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto 

chce znaleźć swe życie, straci je, a kto 

straci swe życie z mego powodu, ten je 

znajdzie…. 

 

            Jezus mówiąc o miłości, kilkakrotnie 

używa słowa bardziej. Czy kochasz mnie 

bardziej aniżeli ci? Czy kochasz mnie bardziej 

niż matkę i ojca? Widocznie miłość ma różne 

stopnie. Jezus mówi wyraźnie, że chce, abyśmy 

Go kochali najbardziej, ponad wszystko inne. 

Nie znaczy to, że nie mamy kochać innych. 

Jezus mówi kochajcie swoją mamę, swojego 

tatę, swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, 

ale mnie kochajcie bardziej od nich, bo jeśli 

mnie będziecie kochać bardziej, to miłość 

wobec ludzi będzie wam się udawała, będzie 

piękna. Żeby kochać drugiego człowieka, to 

najpierw trzeba bardziej kochać Boga,  wtedy 

dopiero prawdziwa miłość do człowieka stanie 

się możliwa. Powstając z martwych, Jezus 

zapoczątkował nowy proces: można za drugiego 

człowieka oddać siebie, bliźni staje się 

ważniejszy niż ja sam. Co to zmienia? Nie 

chodzi zatem o różne formy unikania tego, co w 

życiu trudne, co jest krzyżem, cierpieniem, 

bólem, ale o przyjmowanie tego w nowym 

duchu. Aby wszystko było na swoim miejscu, 

moje oczy widziały w drugim człowieku  osobę, 

a potrzebujący wody, czasu, uwagi, słowa… je 

otrzymał. A ja, abym w tym pozostawał 

spełniony i powtarzał słowa z Góry 

Przemienienia: Panie, dobrze nam tu! Panie, 

dobrze mi. 

          Panie, Ty swoim życiem pokazałeś 

nam, czym jest prawdziwa miłość, ukazałeś 

nam to w miłości do swojej Matki i do 

swoich uczniów. Z miłości do nas przyjąłeś 

krzyż. Prosimy Cię, abyś uzdrowił relacje 

w naszych rodzinach tak, by zapanowała 

w nich  miłość. 

                                                                                                                                                            

(M.W.) 

 

Poniedziałek     22.06.2020 r. 
Św. Paulina z Noli, 

 
1630

  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + Jerzego Kubieniec w kol. R. śm.  

Za + Agnieszkę Zawadzki w rocz. Śm. Męża 

Józefa, ++ rodziców  

Za + matkę Małgorzatę Szydło na pam. Ur. 

Za + Małgorzatę Wieczorek w r. śm.  
 
Wtorek   23.06.2020 r.  
 

630  
 Za ++ rodziców Hildegardę i Joachima Staneczek 

 
Środa    24.06.2020 r. 

Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
 
630  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Czwartek  25.06.2020 r. 
 
630   ………………………………………………………………………………………………, 
1700  ………………………………………………………………………………………………, 
 
Piątek  26.06.2020 r. 

Św. Zygmunta Gorazdowskiego, 
 

1700
 W intencji rodziny Kaczmarczyk  

 

Sobota    27.06.2020 r. 
Św. Cyryla Aleksandryjskiego 

 

630 Za + Elżbietę Biskupek na pam. I r. śm. + męża 

Walentego. 

1700
 Za + ojca Rajmunda Hainrich na pam. Kol. R. śm 

 
Niedziela    28.06.2020 r.  

XIII Niedziela Zwykła 
 

730(P) Z okazji 50-tej rocznicy urodzin Danuty 

930   Za + Jana Bawol 

1100 Z okazji 50-lecia kapłaństwa o. Kazimierza 

Garbacz 

1700 Za ++ rodz. Marię i Tomasza Mainka 
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Dziwne czasy…  

W tych nadzwyczajnych okolicznościach w zasadzie trudno jest znaleźć słowa, temat, 

który można poruszyć….  

Co z nami będzie? Co jeszcze nas czeka? Czy sobie poradzimy? Jak to wszystko 

odbije się na naszej i naszych dzieci przyszłości?  

Setki podobnych pytań i żadnej 

odpowiedzi…. 

Jednak człowiek to takie niezwykłe 

stworzenie, które potrafi znieść wszystko, 

potrafi przetrwać najgorsze, podnieść się 

z upadku… podnieść się z kryzysu… 

podnieść się z każdej trudności…  

Jednak martwi mnie inna rzecz… Czy z tej 

nietypowej sytuacji wyjdziemy mądrzejsi? 

Czy to nas czegoś nauczy?  

Przyznaję, dla mnie męczące czasy… Zdalna praca, zdalna nauka… Ten kto ma dzieci 

w wieku szkolnym wie o czym mówię…. Nagle staliśmy się: 

nauczycielami – jesteśmy znawcami każdego przedmiotu, 

krawcowymi – szyjemy maseczki,  

fryzjerami – farbujemy włosy, a nawet je ścinamy!  

kosmetyczkami – potrafimy zrobić manicure i inne „cuda”,  

piekarzami – pieczemy chleby, bułeczki, i inne takie…  

 

Niespodziewanie  staliśmy się samowystarczalni… Da 

się ? Jak widać… 

Ale co z naszą wiarą? Czy nie została zachwiana? Bo 

ja mam takie właśnie odczucie, że to jakaś forma 

„zamachu” na kościół, na wiarę… A może to jakaś 

forma testu?!  

Niemożność uczestnictwa we Mszy dla wielu była 

dramatem, ale niektórym może było i na rękę….?! Nie będę oceniać nikogo, każdy 

odpowie sobie sam zgodnie z własnym sumieniem… 

Jednak dla mnie, czas przed Wielkanocą, był nadzwyczajny… Jeszcze nigdy w życiu nie 

przeżyłam takiego postu… Tak bogatego w przemyślenia, rozważania. Wszelkie inne 

rekolekcje nie dotknęły mnie do głębi tak, jak tamtejszy czas… Czułam, że moc Boża 

była niezwykle blisko mojej duszy… Każdego dnia wyczekiwałam modlitwy w gronie 

Jakubowych przyjaciół… Te spotkania dodawały sił, nadawały sens…  

Tęskniłam ja, tęskniły moje dzieci na spotkanie z Panem w Komunii Świętej…  
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Teraz powoli zaczyna się wszystko normować, 

układać… Wyczekuję dnia kiedy Ciało 

Chrystusa dotknie moich spragnionych, 

spieczonych ust, to będzie ten DZIEŃ, jeden 

z najszczęśliwszych… Myślę, że podobnie 

czują członkowie naszej Sośnicowickiej 

wspólnoty… Obyśmy mogli wrócić do czasu 

z przed epidemii… Do uroczystości, w których 

uczestniczyły tłumy…  

Mimo wszystko wierzę, że dobre czasy powrócą. Wiara przetrwa jeszcze silniejsza… 

a do póki mamy nadzieję „damy radę”  (jak brzmiało tegoroczne Wielkanocne hasło), 

jestem o tym przekonana.  

Takich nieustających, wielkopostnych rekolekcji w sercu… Spokoju i zdrowia moim 

Jakubowym przyjaciołom życzę…  

Bóg z Wami… 

Roxana Cieślok 

 

 

 

  

  

 

              Intencje   Róż    Różańcowych  

             

 

 

 

 

 

 

 

Z  ŻYCIA  PARAFII 

maj -      o pomnożenie wiary i opiekę Matki Bożej 

 

czerwiec 

    

 -    Za  Misjonarzy i Misjonarki rozsianych po   

całym świecie 
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Ogłoszenia: 

 

1. Nabożeństwa majowe odprawiane są codziennie o godz. 1730, a we wtorki po mszy św. 

porannej. 

 

2. We wtorek  26 o godz. 1700 msza św. w intencji  matek naszej parafii. 

 

3. W czwartek 11 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O godz. 930 

msza św. w intencji parafian. 

 

4. W oktawie Bożego Ciała msza św. o godz. 1700. 

 

5. W sobotę 13 czerwca o godz. 1700 msza św. w intencji czcicieli M.B. Fatimskiej. O godz. 

1630 różaniec. 

 

6. W niedzielę 14 czerwca  , o godz. 1100 msza św. z okazji 50–lecia Kapłaństwa ks. Jana. 

 

7. W niedzielę 28 czerwca  , o godz. 1100 msza św. z okazji 50–lecia Kapłaństwa 

ks. Kazimierza Garbacza 
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