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Najświętsze Serce Boże 

Trwamy w miesiącu czerwcu, który jest w 

szczególny sposób poświęcony Sercu 

Jezusowemu. Co-

dziennie w 

kościołach od-

prawiane jest 

nabożeństwo 

czerwcowe z 

litanią do Naj-

świętszego Serca 

Pana Jezusa. 

Nieprzypadkowo 

właśnie w tym 

okresie przypada 

uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą 

przeżywać będziemy w przyszły piątek. Podczas 

tej uroczystości wracamy poniekąd do tych 

wydarzeń, które rozaważaliśmy w czasie 

Triduum Paschalnego. Fragment z Ewangelii 

według św. Jana ukazuje nam jak to jeden z 

żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa. Scena ta, 

w przebitym boku Zbawiciela, widzi 

wypływające źródło Bożego miłosierdzia. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

11 VI św. Barnaby 

12 VI bł. Władysława Dem-

skiego  

13 VI św. Antoniego z Pad-

wy 

14 VI bł. Michała Kozala 

15 VI Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

16 VI Niepokalanego Serca 

NMP 

Cytat tygodnia: 
 

„Abyś źle nie umarł, żyj 
dobrze: jak żołnierz na 
warcie, bądź zawsze 
gotów!” 
 

Bł. Michał Kozal 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 10 czerwca 2012 
800  + Stanisław Marczak o spokój duszy 
930  dziękczynna za pomyślne leczenie Jasia 
1100  + Mieczysław Walczak 
1100 ++ Józefa (k) i Antoni Urbaniak w 110 rocznicę urodzin 
1230  + Stefan Dydel (greg. 21) 
1800  ++ za dziadków Zofia i Jan Jurkiewicz + brata Zbigniew Panke  
i Patryk Balana 
Poniedziałek, 11 czerwca 2012 
700  + Bożena Włodarska 
1800  + Stefan Dydel (greg. 22) 
Wtorek, 12 czerwca 2012 
700  + Henryk Michalski 
1800 + Stefan Dydel (greg. 23) 
Środa, 13 czerwca 2012 
700  + Stefan Dydel (greg. 24) 

1800  o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Emilii Falkiewicz w 83 rocznicę urodzin 
1800 o zdrowie i bł. Boże dla Ireny 
Czwartek, 14 czerwca 2012 
700 + Stefan Dydel (greg. 25) 
1800  + Bożena Włodarska 
Piątek, 15 czerwca 2012 
700  + Bożena Włodarska 
1800 + Stefan Dydel (greg. 26) 
Sobota, 16 czerwca 2012 
700 + Stefan Dydel (greg. 27) 
1800 + Alojzy Patra w 30 d.p.p. 
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Ważnym jest przyjęcie tej prawdy w naszym życiu – bogactwo miłości Jezusa 

jest niezgłębione. Rozważać je będziemy podczas tej uroczystości, rozważamy 

je przez cały miesiąc czerwiec, ale również te rozważanie Bożej miłości ku nam 

winno rzutować na całe nasze chrześcijańskie życie. Każdy wierzący powinien 

uzmysłowić sobie, że Pan jest wszechmocnym Bogiem, który dał się zranić 

mojemu grzechowi. Nie jest daleki i niedostępny lecz obecny dla mnie, gotowy 

na przyjęcie razów, które zadaje Mu nasza słabość i niekonsekwencja. Jednak 

to subtelne pokaznie się Boga światu nie powinno prowadzić nas do 

zuchwałości, ale winno być zaproszeniem do autentycznej przemiany życia. 

Pamiętajmy, że Jezus powiedział: „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, 

siostrą i matką.” (Mk 3,35) 

Święci znani… i nie znani 

Bł. Michał Kozal 

Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w rodzinie 

chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. W 1914r. 

wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Ostatni rok 
studiów ukończył w Gnieźnie. Tam też otrzymał święcenia 

kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku. Do roku 1939 pełnił 
obowiązki rektora seminarium, kiedy Pius XI mianował go 

biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Konsekrację 

biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza bisku-
pa Karola Radońskiego w katedrze włocławskiej. We wrześniu 1939 roku nie opuścił 

swojej diecezji. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia postawa stała się wzorem 
zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. Niemcy aresztowali go 7 li-

stopada 1939 roku. Najpierw wraz z alumnami seminarium i kapłanami osadzony 
był w więzieniu we Włocławku. Od stycznia 1940 do 3 kwietnia 1941 internowano 

go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z Lądu wię-

ziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norym-
berdze. Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość 

kapłańską doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań. Od lipca 1941 roku 
był więźniem obozu w Dachau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły. Do-

świadczał tu wyrafinowanych szykan ciesząc się w duchu, że "stał się godnym cier-

pieć zelżywości dla imienia Jezusowego. 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony 
zastrzykiem. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym. Mimo prób ocale-

nia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krematorium. 

 

Peregrynacja obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej 
 

W naszej parafii rozpoczęcie nawiedzenia Matki Bożej  
odbędzie się 11 sierpnia 2012, o godzinie 1600. 
Do tego wydarzenia przygotowywać się będziemy   
poprzez Misje Święte, które poprowadzi o. Krzysztof 
Kowalski OSPPE. Rozpoczną się one 05 sierpnia 2012. 
 

„Maryjo, któraś uwierzyła, 
prowadź nas do Jezusa.”  

 

HUMOR 
Mała Ania mówi:   

- Mamusiu, pójdę do sklepu kupić zeszyt...  

- Ani mi się waż! Taki deszcz leje, że żal psa wypędzić. Tata zaraz 

pójdzie i kupi ci ten zeszyt. 

*** 

Umarł ateista i przychodzi do bram Nieba. Św. Piotr patrzy, kto się zgłasza,  

 idzie do Boga i się pyta: 

- Boże, przyszedł ateista, co mam mu powiedzieć? 

- Że Mnie nie ma 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – X Niedziela Zwykła 
 

1. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po mszy wieczornej. 
2. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczysta 

msza św. o godzinie 18:00. 
3. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu 

bierzmowania w piątek o 18:45. 
4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1386 zł. 
5. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Patryk Balana lat 19 z Gronowa Górnego 
+ Mateusz Szydłowski lat 19 z Gronowa Górnego 
+ Małgorzata Włodarczyk lat 52 
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