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MIŁOŚĆ
MIARĄ WSZYSTKIEGO
Łk 7,36-8,3
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na
posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem.
A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne,
dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła
flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc,
zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać.
Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to
faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był
prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się
Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego:
Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu!
Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był
pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać,
darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?
Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On
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mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł
Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi
włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem,
nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą;
ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci:
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.
A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł:
Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli
mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?
On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc
Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka
kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana
Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona
Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im
usługiwały ze swego mienia.
Kto będzie więcej miłował? - zapytał Chrystus. - Ten, komu
więcej darowano - odpowiedział Piotr. Dotykamy tutaj niezmiernie
ważnej rzeczy, za mało podnoszonej przez moralistów,
a mianowicie, że dobre czyny gładzą wiele grzechów. Miłość to nie
tylko słowa i deklaracje, ale przede wszystkim czyny. Grzeszna
kobieta, która przyszła za Chrystusem do domu Szymona Piotra, nic
nie mówiła, ani o miłości, ani o swoim nawróceniu, ale zrobiła to,
czego nie zrobił Szymon. "(...) nie podałeś Mi wody do nóg powiedział Chrystus - ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi
włosami je otarła... Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem
namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: odpuszczone są jej
liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała". Ale to nie wszystko.
Chrystus zwrócił się jeszcze do kobiety i powiedział: "Twoja wiara
cię ocaliła, idź w pokoju". Można tu również mówić o "bocznej
drodze zbawienia". Wskazuje się ją ludziom, którzy z powodu
niesakramentalnego związku małżeńskiego nie mogą przystąpić do
spowiedzi i Komunii świętej. Tą "boczną drogą" są dobre czyny
podjęte z powodu wiary i miłości do Boga. Dzisiejsza Ewangelia
wyraźnie o tym świadczy. A Chrystus całą sprawę zamyka słowami:
"A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje". O wszystkim zatem
decyduje miłość, wyrażająca się w dobrych czynach.
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Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział
Teologiczny UŚ i na organizację ŚDM. Za wszelkie ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać.
Dzisiaj o 16.30 zapraszamy na Nieszpory.
W poniedziałek o 7.45 członków Apostolstwa Dobrej
Śmierci zapraszamy na różaniec do Siedmiu Boleści NMP i na
Mszę o 8.15 zaś po Mszy na spotkanie do sali kinowej. Od 16.00 –
17.00 dyżur charytatywny. O 16.30 w domu katechetycznym
spotkanie Koła Przyjaciół Misji. O 19.00 Czcicieli MB Fatimskiej
zapraszamy na Mszę św. i po Mszy św. na fatimski różaniec
pokutny, który zakończy procesja światła dookoła kościoła.
We wtorek o 17.30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W czwartek od 16.00 spowiedź dla dzieci po Wczesnej
i I Komunii św. O 16.30 Msza szkolna.
W piątek o 17.00 katecheza przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnych w sali św. Józefa. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi
św.
W sobotę od 17.00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W przyszłą niedzielę kolekta na nowe dębowe ławki do
naszego kościoła.
W sobotę 25 czerwca wyruszy z naszej parafii, jak
każdego roku, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy do
udziału w pielgrzymce. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są
w zakrystii i w kancelarii parafialnej do 20 czerwca - tego dnia

MAŁY KĄCIK LITURGICZNY
Gesty i postawy
Ludzie potrafią porozumiewać się bez słów. Wszyscy
wiemy co znaczy, kiedy ktoś do nas kiwa głową lub macha ręką.
Patrząc na drugiego człowieka wiemy czy jest radosny czy smutny,
spokojny lub zdenerwowany. Zawodowi psycholodzy czytając tak
zwaną mowę ciała potrafią bezbłędnie rozpoznać kto w rozmowie
mówi prawdę, a kto kłamie.
Także w liturgii używa się
wielu różnych gestów takich jak znak
krzyża, znak pokoju, złożenie rąk,
nałożenie rąk, bicie się w piersi i kilka
innych. Mogą być także różne postawy
ciała – stojąca, klęcząca, siedząca,
rzadziej leżenie krzyżem lub procesja .
A wszystkie mają swoją głęboką treść,
pomagają lepiej przeżywać i rozumieć
nabożeństwo, są wyrazem pobożności,
upiększają liturgię, nadają jej bardziej
uroczysty charakter.
Aby jednak wszystkie czynione przez nas gesty i postawy
liturgiczne były godne muszą iść zawsze w parze z naszą
wewnętrzną postawą wobec Boga i bliźniego. I tak na przykład
podając rękę na znak pokoju często czynimy to wobec osób
nieznajomych (które akurat siedzą z nami w ławce), z którymi raczej

ZAPROSZENIE
Na rekolekcje zamknięte
Czciciele Matki Bożej
Czciciele NSPJ

13-16 czerwca
20-23 czerwca

Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym
w Kokoszycach. Koszt 170 zł / zakwaterowanie od g. 16.00
w poniedziałek / początek g. 18.00 / zakończenie obiadem
w czwartek.
Zgłoszenia telefoniczne w Domu Rekolekcyjnym 32/4561497.
Rekolekcje prowadzi Ks. Krzysztof Brachmański

odbędzie się spotkanie przedpielgrzymkowe. Przy zapisie należy
wpłacić 120 zł na cele organizacyjne. Pielgrzymka zakończy się we
wtorek 28 czerwca. W tym dniu można dojechać do pielgrzymów
autokarem z parafii koszt 20 zł. Zapisy w zakrystii. Tam też
składamy zalecki - modlitewne intencje dla pielgrzymów.
Dziś w zakrystii można nabyć ręcznie wykonane krzyże
ŚDM w cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na
wyjazd młodzieży naszej parafii
na ŚDM.
Dekanalny Sztab Organizacyjny ŚDM do 15 czerwca
organizuję zbiórkę wody pitnej w butelkach od 0,5 do 1,5 l
w najbliższych marketach m.in. w TESCO, INTERMARCHE przy ul.
Szpitalnej, w markecie DINO przy ul. Ułanów Knurowie, w sklepie
Netto przy ul.Mieszka I oraz w AUCHAN w Gliwicach przy
ul. Rybnickiej. Wodę można zakupić i przekazać za kasami do
specjalnych wyznaczonych koszyków.
Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego”. W zakrystii
do nabycia czerwcowy numer Małego Gościa Niedzielnego. Przy
wyjściu z kościoła nasza gazetka parafialna. Bardzo prosimy
zabrać również egzemplarze dla osób nie mogących przyjść
do kościoła.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Szczegółowe
informacje na plakatach.
Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu
zadbali o nasz kościół. W tym tygodniu o pomoc w pracach
porządkowych w poniedziałek i piątek o 9.00 prosimy parafian z ul.
Ziętka

nie mieliśmy okazji się posprzeczać. A czy potrafisz dokładnie taki
sam gest wyciągniętej ręki uczynić wobec koleżanki z pracy,
sąsiada, siostry, kogoś z domowników z którymi zdarzyło Ci się o
coś pokłócić? Bo jeśli nie, to znaczy, że Twój znak pokoju jest
pusty, a nawet fałszywy, gdyż w swoich myślach i woli uważasz coś
zupełnie przeciwnego. Podobnie bicie się w piersi podczas aktu
pokuty. Mówiąc „moja wina” czy naprawdę zdajesz sobie sprawę, że
do wielu konfliktowych sytuacji ty też się przyczyniasz? Czy może
zawsze winni są wszyscy obok Ciebie tylko nie Ty?
Serce boli (dosłownie) patrząc jak niektórzy ludzie czynią w
kościele znak krzyża. Często bardziej to
przypomina odganianie muchy niż gest
powitania samego Boga. Czy to
naprawdę
wstyd
porządnie
się
przeżegnać mówiąc „w Imię Ojca i Syna
i Ducha świętego”. A kucanie podczas
przeistoczenia? Jeśli problemy ze
zdrowiem naprawdę utrudniają Ci
klęczenie to stój albo nawet siedź, ale
nie kucaj bo takiej postawy liturgicznej
nie ma. Dla ludzi wygląda to okropnie
brzydko i pokracznie, nie ma nic
wspólnego z pięknem modlitwy. I
słusznie wielu może pomyśleć, że to
całkowity brak wiary i szacunku wobec Boga.
Klęczę by uniżyć się w obecności Boga, oddać mu cześć,
błagać w modlitwach. Stoję przybierając postawę szacunku,
gotowości służenia Mu całym sobą, siedzę by uważnie słuchać Jego
słowa, Czynię znak krzyża rozpoczynając i kończąc każde
spotkanie z Bogiem, biję się w piersi mając świadomość własnej
grzeszności, podaję dłoń na znak pokoju bo bardzo chcę ze
wszystkimi żyć w zgodzie. Tak to powinno być i niech jak
najczęściej będzie. Renata Gontarz
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.06 – 19.06.2016
Poniedziałek Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prez.. i dK
13.06.2016
6.30
Za ++ Kornelię Małecki na pamiątkę urodzin, jej rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) W intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji zmarłych Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Za ++ Józefa Chodyra, jego rodziców i braci.
2) Za ++ ojca Antoniego Oleś, żonę Helenę, rodziców Franciszkę i Wilhelma Oleś, Agnieszkę i Michała Korus, zięcia Józefa,
dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
14.06.2016
6.30
1) Za + Władysława Wiśniewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Apolonię i Tadeusza Skorupa w 5-tą rocznicę śmierci.
8.15
Za ++ rodziców Czesława i Annę Przybylskich na pamiątkę urodzin, pokrewieństwo z obu stron.
17.30
Nowenna Do MB Nieustającej Pomocy.
18.00
1) Za ++ Stanisława Wielogórskiego w rocznicę śmierci, Krystynę i Marka Wielogórskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Helenę i Ludwika Kwaśny.
Środa
15.06.2016
6.30
Za ++ mamę Krystynę Fierdonek w 1-szą rocznicę śmierci, jej męża Jana, rodziców, teściów, zięcia Edwarda, ++ z rodziny
Krzyscin, Fierdonek, Blizniak.
8.15
1) Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie dla Jolanty, z rodzin Franik i Bock.
2) Za ++ męża Antoniego Wyrobek, jego rodziców Hermana i Weronikę, rodziców, Antoniego i Martę Puc, brata Stanisława,
siostrę Barbarę, siostrzenicę Katarzynę.
18.00
1) Za ++ męża Manfreda Szczęsnego w 25-tą rocznicę śmierci, rodziców Wiktora i Annnę Gabor, teściów Elfrydę i Pawła
Szczęsny.
2) Za ++ Jana i Stefanię Szymończyk, ++ z rodzin z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek
16.06.2016
6.30
Za ++ rodziców Władysława i Genowefę Grabowskich, Marię i Jana Okoniewskich, syna Jacka, Annę Klus, dziadków stron.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Bolesława Bianek z podziękowaniem za dar
zdrowia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę, oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
Msza ślubna: Pytlik Daniel – Kubik Katarzyna.
16.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Urszuli
Ficek z okazji urodzin, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
18.00
1) Za + Andrzeja Jurczyga w 13-tą rocznicę śmierci.
2) Za ++ Edwarda Kuczyńskiego w 9-tą rocznicę śmierci, jego żonę Elżbietę.
Piątek
Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.
17.06.2016
6.30
Za ++ matkę Mariannę Sumeracką na pamiątkę urodzin, jej męża Franciszka, jej córkę Jadwigę.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę
i błogosławieństwo Boże, dary ducha Świętego w intencji Kamila z okazji 23-ciej rocznicy urodzin.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji
Danuty Mazur z okazji urodzin i błogosławieństwo Boże dla rodziny.
2) Za ++ męża Wacława Sobiesiak, rodziców, teściową Genowefę Korzec oraz dziadków z obu stron.
3) Za + Danutę Kołtowski w 30 dni po śmierci.
Sobota
6.30
8.15
13.00
14.00
17.00
18.00

18.06.2016
Za + Jana Gąsior z 30 dni po śmierci.
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i
zdrowie na dalsze lata w intencji Marii i siostry Anny, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
Msza ślubna: Wszołek Piotr – Gmyrek Justyna.
Msza ślubna: Hofman Tomasz – Błaszczuk Marta.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1) Za ++ rodziców Marię i Augusta Paszek, męża Leszka Kraska, córkę Grażynę, teściów Jana i Magdalenę, braci, bratową,
bratanków, bratanicę.
2) Za ++ Mieczysława Janiak w 42-gą rocznicę śmierci, teściów Annę i Alfonsa Labudda, Marię Marcula, ++ z rodzin Janiak
i Janasik.

Niedziela
XII Niedziela Zwykła
19.06.2016
6.00
Za ++ Helenę Filipiak w 26-tą rocznicę śmierci, rodziców Annę i Bolesława, rodziców chrzestnych Eleonorę i Franciszka, ciocię
Władysławę, Edytę Hasek, Stanisława Niewiadomskiego, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za + Bronisława Śliwińskiego.
9.00
Za ++ Janinę, Józefa, Stanisława Stefanek, dziadków Ludwikę i Pawła Białek, Zofię, Zenona, Grzegorza Motylski.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę
i zdrowie na dalsze lata w intencji Krzyszczuk z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.00
1) Za ++ męża Jana Szych, mamę Antoninę Czerwiak na pamiątkę urodzin i imienin.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o opiekę i zdrowie na dalsze lata z okazji 55-tej rocznicy ślubu Heleny i Teodora Chrośnik, oraz o błogosławieństwo dla całej
rodziny.( Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o opiekę i zdrowie na dalsze lata z okazji 40-tej rocznicy ślubu Klaudii i Andrzeja Żelazkiewicz, oraz o błogosławieństwo dla
całej rodziny.(Te Deum)
15.00
W intencji dzieci do Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za ++ Andrzeja Bielawskiego w 1-szą rocznicę śmierci, jego rodziców i brata.
20.15
Za ++ Barbarę Kopka, matkę Urszulę i brata Romana, ++ z rodziny Kopka.

PIESZA
PIELGRZYMKA
NA JASNĄ GÓRĘ
Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę
do
Jasnogórskiej
Pani!
Tegoroczna
Pielgrzymka odbędzie się od dnia 25 czerwca
do 28 czerwca. Trasa pozostaje taka sama
jak każdego roku.
W trakcie pielgrzymowania będą
czytane zalecki za zmarłych i wypominki za
żyjących można te wypominki składać
w kancelarii jak również w zakrystii
parafialnej. Cena pielgrzymki pozostaje taka
jak w ubiegłym roku -120 zł. od osoby.
W
kwocie
zawarte
jest
ubezpieczenie
pielgrzymów,
wyżywienie
(2 obiadokolacje, kawa, herbata na każdym
postoju, powrotny przejazd autokarem
3 noclegi - 1. w Piekarach Śląskich,
2.w szkole w Wożnikach 3. w Częstochowie
u sióstr). ...

PIERWSZA
KOMUNIA ŚW.
08.05.2016 r.

