
Św. Pawle, Apostole, Patronie nasz. 
Święty Paweł na cześć zasługuje, 
bo naszej wspólnocie patronuje. 

Przeto dzień naszego patronalnego Święta uświetniła swym przybyciem, 
przyjmując zaproszenie Przewielebnego Księdza Proboszcza Józefa Krakowskiego , 

z Kopalni Halemba - Orkiestra Dęta. 
Szanownemu Panu Dyrektorowi i wszystkim wykonawcom za trud przybycia i piękne  
wykonanie,  Panu Organiście, chórowi Lutnia oraz Scholi serdeczne dzięki składamy, 

Wszystkich przybyłych Gości mile witamy! 
Święty Paweł nade wszystko kochał Boga, 

Choć trudna była jego życiowa droga. 
Uczmy się od Niego miłości i wiary, 

Byśmy też byli zdolni dla Jezusa ponosić ofiary. 
Zaś dziścieszymy się wspólnym przebywaniem,  

A jeśli Bóg da, kolejnym spotkaniem. 
Małgorzata Niemiec 

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2014 r. - Refleksja  
„Jezus zapytał uczniów: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 
Św. Piotr pod Cezareą Filipową wyznał wiarę w Chrystusa, jako Mesjasza. Czy można 
czegoś więcej? Czy nie o to Jezusowi chodziło, gdy zapraszał uczniów, aby Mu 
towarzyszyli i w końcu stali się Jego apostołami? Oto ten, w którym Jezus pokładał wielką 
nadzieję wyznaje prawdę o Chrystusie. Mogło się wydawać, że teraz to będzie już tylko 
dobrze. 
Piotrowe rozumienie wyjątkowości i boskości Jezusa niestety różniło się od woli Ojca. 
„Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie” – taka była reakcja apostoła na zapowiedź męki i 
śmierci Mistrza. I w końcu przeniknięte jakąś dozą zwątpienia „Nie znam tego człowieka” 
na dziedzińcu arcykapłańskim. Piękne słowa św. Piotra w konfrontacji z rzeczywistością 
okazały się kruche, jak zbutwiała ławka ukryta na chórze bocznym kościoła. Apostoł powoli 
dorastał do tego, by słowa stały się kształtem jego życia. 
Jak jest z Tobą? Czy wyznajesz swoją wiarę? Pewnie to czynisz co niedzielę na Mszy 
świętej, a w ciągu tygodnia w pacierzu. Czy jesteś lepszy od św. Piotra? Czy z łatwością 
przychodzi Ci zgodzić się z wolą Bożą? A może nierzadko szepczesz pod nosem: „To 
niemożliwe”, tak jakby możliwości Boga były mocno ograniczone. 
Historia św. Piotra wcale nie znaczy, że nie mamy wyznawać wiary. Powinna nam w tym 
jednak towarzyszyć pokora i świadomość, że jeszcze w niejednym upadku będziemy się 
uczyć prawdziwego zaufania do Boga. 
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Rodzinny święty – św. Blanka Kastylijska 
Blanka, zwana niekiedy Kastylijską, przyszła na świat w Hiszpanii w roku 1188. W wieku 
zaledwie 11 lat została zaręczona z Ludwikiem, delfinem (następcą tronu) Francji. Ślub odbył 
się w Port-mont, w Normandii, 23 maja 1200 roku. Blanka miała wówczas 12 lat. Jako 
małżonka dała Ludwikowi VIII, królowi Francji, syna - św. Ludwika IX, który został po ojcu 
królem Francji. 
Wychowywana w duchu szczerej i głębokiej religijności, Blanka umiała żywą wiarę zaszczepić 
w sercu swojego dziecka. Do Ludwika miała kiedyś powiedzieć: „Synu, wiesz, jak bardzo cię 
miłuję. Ale wierz mi, że wolałabym widzieć cię na marach, niż w grzechu ciężkim”. Z żarliwą 
pobożnością łączyła przedziwny dar rządzenia. Kiedy w roku 1223 jej mąż został królem 
Francji, Blanka została królową. Po jego śmierci została regentką w zastępstwie małoletniego 
Ludwika. Kiedy w roku 1234 objął rządy jej syn, Ludwik IX, wspierała go swoim 
doświadczeniem i radą. Cierpiąc od dłuższego czasu na chorobę serca, pożegnała ziemię dla 
nieba 26 lub 27 listopada 1252 roku. Pochowano ją w opactwie Mauboisson, które sama 
ufundowała. 
Blanka od początku odbierała chwałę ołtarzy, mimo że kult jej nie był nigdy oficjalnie 
zatwierdzony. Bibliotheca Sanctorum podaje jej żywot i umieszcza ją wśród świętych 
Pańskich. Serce Blanki przechowywane jest w opactwie Lys koło Melun, dokąd przeniesiono 
je 13 marca 1253 roku. Wspomnienie liturgiczne świętej matki i żony przypada 2 grudnia. 

Opowiadanie Królowa 
Dawno temu, w Anglii, kobiecina opatulona potarganymi łaszkami przebiegała uliczki małej 
miejscowości, pukając do drzwi i prosząc o jałmużnę. Nie miała jednak szczęścia. Niektórzy 
obrzucali ją wyzwiskami, inni szczuli psami. Inni wciskali kawałki spleśniałego chleba i 
zgniłych kartofli. Jedynie dwoje starców, którzy mieszkali w malutkiej chatce na obrzeżach 
wioski, wpuściło biedaczkę do swojego domu i ugościło. 
– Usiądź sobie i ogrzej się – powiedział do niej starzec, podczas gdy żona przygotowywała jej 
ciepłego mleka i kroiła wielką pajdę chleba. Kiedy jadła, obdarowali ją miłymi słowami. 
Następnego dnia w tej samej miejscowości zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Królewski 
posłaniec odwiedzał wszystkie domy i zapraszał rodziny na królewski zamek. To nagłe i 
nieoczekiwane zaproszenie spowodowało we wsi wielkie zamieszanie. Po południu wszyscy, 
wystrojeni w świąteczne stroje, stawili się na zamku i zasiedli do stołu. 
Po chwili z ust wszystkich biesiadników dały się słyszeć pomruki niezadowolenia i ukrywanej 
wściekłości. Wszystko z powodu tego, że słudzy serwowali gościom ziemniaczane łupiny, 
kamienie i kawałki spleśniałego chleba. Jedynie na talerze dwojga staruszków siedzących w 
kącie nakładano z wielką uprzejmością wykwintne i smaczne potrawy. W pewnym momencie 
wbiegła na salę ubrana w łachmany kobieta. Wszystkim odebrało głos. 
– Dzisiaj – powiedziała kobieta – pragnę was poczęstować wszystkim tym, czym wy 
obdarowaliście mnie wczoraj. 
Potem zdjęła z siebie żebracze łachmany, pod którymi lśnił złoty strój wytłaczany szlachetnymi 
kamieniami. Była to Królowa.    

Informacja o ofercie programowej Radia Doxa  
Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa, gdzie sporo wartościowych propozycji. 
Wraz z nadejściem wakacji zachęcamy do aktywności fizycznej - to w audycji "Złap formę", w 
soboty, po 12-stej. W najbliższej audycji będzie mowa o tym, jak z domatora stać się 
człowiekiem aktywnym. A aktywności towarzyszyć powinna też zdrowa dieta - o niej również 
będzie można posłuchać. "Złap formę" - z Radiem Doxa - w soboty, po 12-stej. 
Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać też przez Internet - to na stronie www.doxa.fm 



● Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory Odpustowe o godz. 1630. 
● W poniedziałek o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. za ++ Kapłanów, 
budowniczych, dobrodziejów oraz ++ parafian. 
● W poniedziałek o godz. 1700 odbędzie się w kościele spotkanie informacyjne dla 
pieszych pielgrzymów udających się na Jasną Górę. 
● We wtorek po Mszy św. o godz. 700 wyruszy tradycyjna piesza pielgrzymka do 
Częstochowy, powrót w sobotę ok. godz. 1800. 
● W czwartek o godz. 1100 w Częstochowie przed Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej odprawiona zostanie Msza św. za parafian. 
● Odjazd autokaru Związku Emerytów do Częstochowy sprzed kościoła w czwartek 
o godz. 800, zaś autokaru Stowarzyszenia Rodzin Katolickich o godz. 830. 
● W piątek przypada Święto Apostolstwa Chorych. W tym dniu odbędzie się także 
pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.  
● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Zapraszam do Komunii Świętej wynagradzającej. Członków  Bractwa Żywego 
Różańca na Mszę w sobotę o 700.  
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
● Rozpoczynają się wakacje. Dzieci zapraszam w  dowolnym dniu na Mszę św. 
Wakacje są dobrym okresem, by więcej czasu poświęcić na modlitwę, czytanie 
Pisma  Św.,  książek i czasopism katolickich. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
O Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego patronem jest – o czym niewielu wie 
– Najświętsze Serce Jezusowe. 
Ponadto w Gościu: 
Jak rozpoznać, czego chce ode mnie Pan Bóg? 
Dlaczego nowemu królowi Hiszpanii nikt nie włożył korony na głowę?  
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na wydatki związane z pracami 
na cmentarzu. Zbiorą ją członkowie Rady Duszpasterskiej. „Bóg zapłać” za 
dzisiejsze ofiary. 

Podziękowanie 
Serdecznie "Bóg zapłać" wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała.  
Dziękuję za postawienie ołtarzy w nowych miejscach. Dziękuję 

wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę czterech ołtarzy: i tym z 
doświadczeniem z ubiegłych lat i tym, którzy robili to po raz pierwszy; 

Bóg zapłać Kapłanom za wspólne celebrowanie Mszy św., księdzu 
Kazimierzowi za przewodniczenie modlitwom przy ołtarzach. Dziękuję Panom 
w mundurach, którzy nieśli baldachim i latarnie. Dziękuję chórowi „Lutnia”, 
panu Organiście, Scholi, Pawłowi prowadzącemu śpiew podczas procesji, 
pocztom sztandarowym, Służbie kościelnej i Liturgicznej, "Dzieciom Maryi", 
Animatorom, młodzieży, dzieciom w bieli, Młodzieży w strojach regionalnych, 
wszystkim, którzy udekorowali okna i posesje swoich domów oraz tym 
wszystkim, którzy brali udział w Nabożeństwach i procesji Oktawy Bożego 
Ciała. 

Ksiądz Proboszcz  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



INTENCJE  MSZY św. od 30 czerwca do 6 lipca 2014 r. 

30 VII 
Poniedziałek 

Wsp. św. św. 

pierwszych 

męczenników 

Kościoła Rzymskiego  

g. 1800 Koncelebra 
- Za ++ Kapłanów, budowniczych, dobrodziejów i ++ parafian 
- Za + Ks. prob. Jerzego Brejzę w rocznicę śmierci 

1 VII 

Wtorek 
Wsp. św. Ottona 

g. 700 

 
g. 1800 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pielgrzymów 
udających się do Częstochowy 

- Za + Stanisława Zima i Gerarda Sobota 

2 VII 
Środa 

. 

g. 700 

 
Koncelebra 
- Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i 
zdrowie dla Doroty z okazji 35. rocznicy urodzin 

3 VII 

Czwartek 

I czwartek, 

Św. Tomasza  

Apostoła 

g. 700 

 

 

 

g. 1100 

- Ku czci Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
o uświęcenie Duchowieństwa, za kapłanów, którzy pracowali w 
naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie, zakonne oraz do III 
Zakonu Św. Franciszka - od ofiarodawców 

Msza św. Przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze - Za parafian 

4 VII 

Piątek 
 I piątek 

Wspomnienie  

św. Elżbiety  

Portugalskiej 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za 
grzechy oraz w intencji emerytów i chorych naszej parafii - od 
ofiarodawców 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i  Niepokalanego Serca 
Maryi i do Anioła Stróża z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 
Małgorzaty Skornia w dniu 3. urodzin 

5 VII 

Sobota 

I sobota, 

Wspomnienie  

św. Marii Goretti 

g. 700 

 
g. 1500 

(około) 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego 
za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca. 

Ślub rzymski: Banach - Skubacz 
- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pielgrzymów 

powracających z Częstochowy 

6 VII 
 

NIEDZIELA 

14 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 
 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 
g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
-  Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Opiekę Bożą i 
zdrowie dla Haliny Topór z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o 
błogosławieństwo Boże dla rodziny                                Te Deum 
- Za + Agnieszkę Palenga jako 30. dniowa 
Nieszpory 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Opiekę Bożą i 
zdrowie dla Huberta Szendzielorz z okazji 7. rocznicy urodzin oraz o 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 


