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Obecność Jezusa daje ukojenie
Jezus spokojnie śpi, a uczniowie okazują się ludźmi małej
wiary. „Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”. Czy nie
jest to również pytanie skierowane do nas? Ile razy w trudnych sy-
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tuacjach, kiedy odczuwamy kruchość naszej ludzkiej kondycji, brakuje nam wiary w to, że Bóg jest z nami. Jezus ucisza szalejącą burzę i silny wiatr. Jednak tak naprawdę ucisza w nas wszelki chaos,
nasze wewnętrzne burze. Jezus pokonuje żywioły naszych grzechów. Obecność Jezusa daje nam pewność życia. Niesie wyciszenie
i ukojenie.

„Panie, opoko moja, schronienie moje i mój wybawco, Boże
mój, moja skało i moja nadziejo, tarczo moja, mocy zbawienia
i moja twierdzo!” (Ps 18, 3) – chwała Tobie.
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"... Czy chcecie swoje pieniądze nie
zabierać do grobu, nie do wiecznego
piekła i zatracenia, ale do wiecznego
raju ? Dawajcie biednym jałmużnę,
szczególnie aby ratować życie dusz i
ciał ..." Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas

ŚWIĘTY ALOZY GONZAGA

do dziedzictwa i udał się do Rzymu. 25 listopada 1585 ro-

Alojzy ur. się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy ku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyz ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. znał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znaczOjciec pokładał w nim duże nadzieje. Chłopiec urodził się nie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się
jednak bardzo wą- jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu
tły, a matce groziła innych cnotach, do jakich zakon dawał mu okazję.
przy
śmierć.

porodzie Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie
Rodzice filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił

uczynili więc ślub wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem
odbycia pielgrzym- otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez przeki do Loreto, jeśli łożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku stumatka i syn wy- diów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium
zdrowieją. Tak się Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by
też stało. W tym powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa
właśnie czasie flota z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten
chrześcijańska od- odważył się wejść w związek małżeński z osobą niższego
niosła świetne zwy- stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na
cięstwo nad Turka- czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć
mi pod Lepanto (1571). Ojciec Alojzego brał udział w wy- święceniami kapłańskimi

.

prawie. Dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym
syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rze- nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych,
ką Padem ku radości żołnierzy.

by zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi

Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje "nawrócenie", jak klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa
sam twierdził. Poczuł nicość tego świata i wielką tęsknotę oraz do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany
za Panem Bogiem. Codziennie z budującą pobożnością studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie.
odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy ran- Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21
nych i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
do Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swo- Sława świętego Alojzego była tak wielka, w roku 1605 paim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji na dwór pież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja odwielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabrał ma- była się w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII
nier dworskich. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Ten
sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez serwi- sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzietów. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub do- ży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku papież
zgonnej czystości.

Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolic-

W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem kiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego
Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy za- w Rzymie.
mek, zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, św. Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława KostKarol Boromeusz udzielił Alojzemu pierwszej Komunii ki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin.
świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdeczrodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dwo- nym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan
rze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy Bosko. Ku jego czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel,
nadal pogłębiał życie wewnętrzne przez odpowiednią lek- przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził
turę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra Kanizego bardzo uroczyście. Swoje drugie z kolei oratorium, w Tui w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Modli- rynie, nazwał właśnie jego imieniem.
twę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocze- W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie
śnie kontynuował studia.

jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego

Wreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezui- atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra
tów. Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten wpadł książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.
w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił zrzekł się prawa
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Jan Chrzciciel przyszedł na świat pomiędzy 6 r. p.n.e. a 2 r. p.n.e. w En Kerem, zmarł ok. 32 r. n.e. w Ma-

cheront. Był pustelnikiem i prorokiem żydowskim, jest świętym katolickim i prawosławnym.
Krótki życiorys Jana Chrzciciela
Urodził się między 6 a 2 r. p.n.e. Przez wiele lat św. Jan był pustelnikiem, a to jako prorok, który wzywał do nawrócenia. Udzielał
chrztu w Jordanie. Cel chrztu był jeden, a mianowicie przygotowanie
osoby do nawrócenia. Chrzest z rąk Jana przyjął także Jezus. Teologowie
tłumaczą, że w ten sposób Mesjasz dokonał uświęcenia wody w Jordanie. Dzięki temu woda służy do chrztu świętego, czyli sakramentu, który
jest pierwszym i najważniejszym sakramentem dla chrześcijan.

Przyjmuje się, i słusznie, że Jan Chrzciciel był obrońcą małżeństwa. Był bowiem tym, który skarcił samego władcę, Heroda, za cudzołóstwo, a ściślej związek z żoną jego brata. Potępiał ten związek publicznie. Za tę śmiałą obronę trwałości małżeństwa i czystości obyczajów został skazany na śmierć męczeńską. Jan Chrzciciel został ścięty, a jego
głowę, zgodnie z obietnicą Heroda, podano na tacy jego nałożnicy, czego sama się domagała. Natomiast
Jezus Chrystus stwierdził na temat Jana Chrzciciela, że między narodzonymi z niewiast nie było dotąd
większego człowieka od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel zmarł ok. 32 r. n.e.
——————————————————————————————————

Barka
Pan kiedyś stanął na brzegu i przywołał
Wojtyłę Karola, i rzekł do niego świat tobie poddaję.
O Panie, dopłynąłem bezpiecznie
swoją barkę zostawiłam na brzegu
prowadziłem wszystkie ludy do Ciebie
teraz z Tobą za nich wstawiam się znów

Co nam w pamięci zostanie,
nasze serca – czy staną się nowe,
czy otworzymy drzwi Chrystusowi.
O Panie, wypłyniemy na głębię,
otworzymy nasze serca na brata.
Choć nam smutno teraz będzie bez Ciebie
z nowym świętym wypłyniemy na łów.
Słowa Maria Faran

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13 Czerwiec 2021
1.Eucharystia, w której uczestniczymy jest cudem. W każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje
wśród nas i jest dla nas pokarmem. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne.
2. W miesiącu czerwcu po każdej Mszy Św. zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

W

każdy czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
3. W środę Dzień Ojca. Na Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania.
4. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Przypada także Wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych - Msza Św. z podziękowaniem i prośbą o łaski o godz. 18.00.
5. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz. 8.00 na Mszę Świętą dziękczynną za
wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku.
6. W następną niedzielę o godz. 14.30 Msza Św. w kaplicy na Olchowcu.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych. Miłej i błogosławionej niedzieli.
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej oraz naszego tygodnika Wśród nas.
9. Dziękujemy za ofiary na sprzątanie Kościoła i na kwiaty.
W tym tygodniu patronuje nam:
– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga. zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.

Intencje 20 Czerwca - niedziela
o godz. 8.00 - + Czesława, + Jan Reszowski - 15 rocz. śm.
o godz. 11.00 - + Janina Oskorip
21. czerwca - poniedziałek O zdrowie i bł. Boże dla Anny i Janusza z okazji urodzin. 2) O zdrowie i bł.
Boże dla Joasi z okazji urodzin.
22. czerwca - wtorek 1) + Jan Szewczyk 2) + Ryszard Sekuła .
23. czerwca - środa 1) + O boże bł. dla rodz. Szabla, Wojak i Kusak 2) + Ryszard Sekuła
24 czerwca - czwartek - 1) + Julia, + Stanisław, Antoni Krakowscy 2) Z podziękowaniem i prośbami do
Maryi Wspomożycielki Wiernych.
25 czerwca - piątek 1) + Jan 2) O zdrowie bł. Boże dla Teresy Michałek.
26 czerwca - sobota

1) + Jan Szewczyk 2) Ryszard Sekuła

o godz. 10 00. Msza św. chrzcielna - o zdrowie i bł. Boże dla Bartłomieja i rodziców.
27. czerwca - niedziela

godz. 8.00 - O zdrowie i bł. Boże dla Ireny z okazji urodzin.

o godz. 11.00 - + Władysław Podstawski - 2 rocz. śm.
o godz. 14.30 OLCHOWIEC - 1) + Jan Szewczyk
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