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Wyprawa Róż Żywego Różańca z ks. Piotrem  
Krzychem do Nowin Horynieckich, 19 czerwca. 

W swoim Słowie proboszcza zwykle 
poruszam sprawy duchowe i społeczne. 
Dziś jednak będzie inaczej. Rozmawiałem 
w tych dniach z wykonawcą i szefem firmy, z którą od kilku lat współpracujemy w zakresie 
tego wszystkiego co wiąże się z granitem i marmurem na modernizację naszego kościoła. 
Z przerażeniem słuchałem, jak z dnia na dzień rosną ceny i jak zmienny jest ten rynek. Wobec 
tego podjąłem decyzję aby, wykorzystując pewną okazję zakupić płytki granitowe na cały ko-
ściół. Są to bardzo duże pieniądze. Chodzi o 190 000 zł. Piszę o tym dlatego, ponieważ musimy 
te pieniądze uskładać i na pewno zbierzemy. Nadmienię, że dotychczasowy koszt modernizacji 
wnętrza kościoła przekroczył 500 000 zł. 

Bardzo dziękuję za każde duchowe i materialne wsparcie. Jest ogrom prac za nami. Proszę 
św. Józefa ale i innych Świętych z Królową Polski o szczególne wsparcie tych naszych planów 
modernizacyjnych. Gdybyśmy wszyscy solidarnie złożyli swój dar – sytuacja zmieniłaby się 
diametralnie. Ale tak nie jest i nie wiem czy w ogóle kiedyś tak będzie. Ufam, że Miłosierny 
Bóg nam błogosławi i pozwoli doprowadzić to dobre dzieło do końca.  

Nasz przełożony w Seminarium, ks. Stanisław Zygarowicz, prowadząc rozważania duchow-
ne niekiedy mówił o różnych sprawach. I wtedy, spostrzegłszy się miał w zwyczaju mówić: 
jeszcze omasta. czyli coś, co miało nas wzmocnić i duchowo ubogacić. Ja również chciałbym w 
kończącym się dzisiejszym Słowie całą naszą uwagę skierować na Serce Jezusa i Serce Matki. 
Z wiarą  z całą mocą mówię dziś - Jezu Ufam Tobie. Ufam Ci, że nie wróci już pandemia, że 
młodzi nie odejdą od Kościoła, że rodziny pozostaną silne Bogiem. Ufam Ci, że damy radę też 
i w tych sprawach materialnych Twojej Świątyni. Jezu - bądź naszą nadzieją w zwątpieniu, 
bądź ratunkiem w trudnościach. Jesteś naszym Bogiem - Bez Ciebie nie ma nic. 

Niech Miłosierny Bóg nam wszystkim błogosławi. 
Umieśćcie wasze serca blisko Jego Boskiego Serca, proście Go o łaskę poznania Go, 

miłość do kochania Go, odwagę, by Mu służyć. Szukajcie Go.  Św. Matka Teresa z Kalkuty 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na modernizację naszej świątyni. Ostatnia taca i 
wpłaty bankowe to łącznie 16.008,50 

Zwracamy się z wielką prośbą o wpisywanie się na adorację Pana Jezusa w naszej kaplicy na 
plebanii.  Niestety zdarza się tak, że Pan Jezus pozostaje sam. Mówimy o tym również ze 
względu na bezpieczeństwo.  Listy są do-
stępne w księgarni. Jeśli chcemy, by adora-
cja  nadal była w naszej kaplicy wpisujmy 
się mimo, że będzie taka sytuacja, że coś 
nam ważnego wypadnie i nie będziemy mo-
gli przyjść na wyznaczoną godzinę. Adora-
cja Najświętszego Sakramentu w naszej 
parafii jest wielkim błogosławieństwem dla 
nas wszystkich i dziękujemy tym wszyst-
kim, którzy regularnie trwają przed Panem. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 6, 30-34 

  Do wieczności odeszli:  
+Wiesław Białas, +Anna Bednarz,  

+Anna Kwiecińska, +Janina Pawlak 
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

Św. Brygida urodziła się jako Birgitta Birgersdotter w roku 1303 w Szwecji. Za mąż wy-
dano ją młodo. W małżeństwie miała ośmioro dzieci, które bardzo starannie wychowała. 
Należała do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci męża zapragnęła życia bardziej asce-
tycznego, niż prowadziła w świecie. Założyła nowy zakon i udała się do Rzymu; dała 
wszystkim przykład wielkich cnót. Napisała wiele dzieł mistycznych, w których opowiada 
o swoich przeżyciach i objawieniach. Zmarła w Rzymie w roku 1373. W 1999 r. papież 
Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyk-
tę od Krzyża współpatronkami Europy. – Konkretny powód, dla którego wybrałem te wła-
śnie postaci, kryje się w samym ich życiu – wyjaśnił w Liście apostolskim ogłaszającym tę 
decyzję. 

W dniu 22 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Marii Magdaleny, patronki 
dobrej przemiany. Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – “wieży ryb” nad Je-
ziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem 
złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z inny-
mi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi. Magdalena, wierna uczennica Chrystu-
sa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia 
paschalnego (Mk 16, 9).  
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. 
Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. Od początku patronu-
je też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia do którego należała św. Siostra Faustyna, a 
szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem któ-
rych zajmują się siostry. Liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny ma rangę święta – de-
cyzją papieża Franciszka – od 22 lipca 2016 r. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Kalendarium liturgiczne 
22 lipca, czwartek - Święto św. Marii Mag-
daleny 
23 lipca, piątek - Święto św. Brygidy, zakon-
nicy, patronki Europy 
24 lipca, sobota - wspomnienie obowiązkowe 
św. Kingi, dziewicy 

SKORO JEST 
MIŁOŚĆ – 
abp Grzegorz 
Ryś 
Skoro łączy nas 
miłość czy po-
trzebny nam 
sakrament mał-
żeństwa? Co 
zrobić, kiedy 
nasze relacje 
zaczynają być 
dalekie od idea-
łu? Czy zawsze 
warto przeba-
czać? Stwórca 
jest przepełnio-

ny zachwytem nad ludzką miłością, gdyż widzi 
w niej własne odbicie. Od tej prawdy wychodzi 
abp Ryś w swoich rozważaniach. Bardzo czę-
sto spotyka się z małżeństwami, a z wieloma z 
nich się przyjaźni. Wie, z jakimi problemami 
się borykają, czego oczekują od Kościoła i ma 
świadomość, jak trudne pytania w sobie noszą. 

KOD MIŁO-
SIERDZIA – 
ks. Marek 
Dziewiecki 
Dla każdego, 
kto chce żyć 
szczęśliwie, 
mieć poukłada-
ne i trwałe rela-
cje z innymi 
ludźmi kluczo-
we jest zamyka-
nie bolesnej 
przeszłości. 
Nikt, kogo boli 
przeszłość i nie 
potrafi się od 
niej uwolnić, 
nie będzie żył w pełni tu i teraz. Zamykanie 
przeszłości, która nam ciąży, wymaga pojedna-
nia i naprawy naszych relacji na trzech pozio-
mach. Po pierwsze z Panem Bogiem, po drugie 
z samym sobą, po trzecie z innymi ludźmi. Jak 
wykorzystać miłosierdzie do poprawy sytuacji 
życiowej, swojej i swoich bliskich? Co zrobić, 
aby po raz pierwszy od dawna, poczuć ulgę i 
miłość wypełniającą Twoje serce? 
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    W księgarni zapisy na jednodniowy 
wyjazd do Sanktuarium Kalwaryjskiego 
13 sierpnia, piątek. Będzie można po-
jechać zarówno własnym transportem 
jak i autokarem. Być może ktoś poje-
dzie tylko na adorację i na modlitwy do 
klasztoru. Zapisy w księgarni. 
    Organizujemy też wyjazd na III Ar-
chidiecezjalną Pielgrzymkę Osób Star-
szych i Chorych, szczegóły na plakacie, 
zapisy również w księgarni.  
    Ostatnio, 12-14 lipca, z Naszej Para-
fii wybraliśmy się szlakiem Łagiewniki 
- Zakopane - Stary Sącz. Tym razem 
oferujemy jednodniowy wyjazd do Kra-
kowa: 


