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  FAUSTYNKA  
 

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 9,51-62) 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy 

i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miastecz-

ka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ 

zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz,  

a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się  

zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział  

do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy 

mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 

głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: 

„Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw 

umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: 

„Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. 

Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 

nadaje się do królestwa Bożego”.  

 

Rozważanie:  

Znajomość celu wakacyjnych wędrówek pozwala wybrać odpowiednie drogi, środki 

transportu i ekwipunek, aby do niego dotrzeć. O ileż bardziej trzeba się więc  

zatroszczyć, by osiągnąć najważniejszy cel naszego życiowego wędrowania  - ten sam 

co drogi Jezusa. W Jerozolimie dopełniła się Jego misja umiłowania człowieka. Oddał 

życie, aby każdy mógł osiągnąć niebieskie Jeruzalem. To samo może spotkać i mnie ze 

strony ludzi, którym nie podoba się, że zmierzam do domu Ojca. Lęk nie może mnie 

jednak sprowadzić z Bożej drogi, odebrać jasności widzenia celu. Nie należy oglądać 

się wstecz, lecz trzeba mocno przyłożyć ręce do tego, co pewnie prowadzi do  

królestwa Bożego. Codziennie oddawać swoje życie Chrystusowi i odnawiać myślenie 

według Ewangelii. Inaczej zawsze coś będzie przeszkadzać. 

Źródło: Słowo na każdy dzień, Ewangelia 2019, Droga, Prawda i Życie 

 



WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Dzieło Maryi, znane także pod nazwą Ruch Focolari – to 
nazwa Stowarzyszenia Życia Apostolskiego powstałego 

we Włoszech. Symboliczny początek dzieła to dzień 7 grudnia 1943 roku, w którym sługa Boża 
Chiara Lubich, jego założycielka i przez ponad 60 lat przewodnicząca, poświęciła się Bogu  
w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. 
Urodzona 22 stycznia 1920 roku w Trydencie, zmarła w opinii świętości 14 marca 2008 roku. Jest 
autorką wielu książek z dziedziny życia duchowego przetłumaczonych na 21 języków, laureatką 
międzynarodowej Nagrody Templetona (1977), nagrody UNESCO (1966) za wychowanie dla  
pokoju. Wspomagała pracę wielu organizacji międzynarodowych, przez kilka lat pełniła funkcję  
prezydenta Światowej Konferencji Religii dla Pokoju. Kardynał Tarcisio Bertone podczas pogrzebu 

Chiary w Bazylice św. Pawła w Rzymie uznał ją za jedną ze „świecących gwiazd” XX wieku, obok 
takich osobistości jak Matka Teresa z Kalkuty. 

Proces beatyfikacyjny Chiary został zapoczątkowany w r. 2015. Inicjatywa przyszłego Ruchu  

zrodziła się w sercu Chiary w roku 1938, gdy wraz z młodzieżą Akcji Katolickiej odwiedziła  

sanktuarium maryjne w Loreto. Tam odkryła nowe powołanie – „focolare” (włoskiego >ognisko 

domowe<), mała świecka wspólnota na wzór rodziny z Nazaretu dla kobiet i mężczyzn, dla  
żyjących w dziewictwie i dla małżonków, dla poświęconych Bogu zgodnie ze swym stanem. 

Stolica Apostolska oficjalnie zaaprobowała Dzieło Maryi w roku 1964, a 26 lat później Papieska  
Rada ds. Świeckich ponownie je zatwierdziła (już wówczas miało ono zasięg międzynarodowy). 

W Polsce Ruch Focolari zapoczątkowało dwoje włoskich lekarzy: Anna Fratta i Roberto Saltini 
(osoby konsekrowane), którzy z miłości do Boga, wraz i kilkoma osobami – zamieszkali i pracowali 
najpierw w NRD, a potem w Polsce, aby za żelazną kurtyną nieść przesłanie, że Bóg każdego  
nieskończenie kocha i pragnie, byśmy żyli jak jedna rodzina.  

Stało się to z błogosławieństwem ks. kardynała Karola Wojtyły, któremu w roku 1968 roku o Dziele 

Maryi opowiedział Jerzy Ciesielski (dziś sługa Boży). Ciesielski dzieło poznał w NRD. W roku 
 1969 odbyło się pierwsze, wówczas konspiracyjne, Mariapoli – letnie rekolekcje Ruchu w Zakopa-
nem. 
Roberto Saltini święcenia kapłańskie przyjął już w Polsce. Mam to szczęście znać księdza Saltinie-

go. Niezwykły i charyzmatyczny z niego kapłan. W 2018 roku ukazała się jego książka Życie może 

być Bożą przygodą, w której przekonuje, że życie jest darem, a na człowieku spoczywa powinność 
wykorzystania tego daru. Nawiązując do swoich doświadczeń życiowych, ks. Roberto pisze: Gdy-

bym miał wyrazić prawdę o moim życiu w jednym zdaniu, to zdanie brzmiałoby tak: „Bóg nigdy 

mnie nie rozczarował, ale wielokrotnie zaskakiwał”.  

Urodzony w 1937 roku we Florencji, ks. Roberto Saltini ciepło i serdecznie opowiada o swoim  
życiu, o tym jak uczył się odczytywać Boże wezwania i jak rozpoznawać Miłosiernego Boga  
w innym człowieku. Będąc z urodzenia Włochem, czuje się Polakiem. 
Ksiązka jest wyjątkowym przewodnikiem do nauki miłowania Jezusa w innych ludziach. Można ją 
nabyć w: Fundacja Mariapoli (Trzcianka 82, 08-470 Wilga). 

                   Przygotowała: Barbara Pytlos 
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Życie może być Bożą przygodą 

O Dziele Maryi na świecie  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

BLIŻEJ OŁTARZA 

W piątek, 21 czerwca, w parafii św. Maksymiliana w Olkuszu Ksiądz Biskup Grzegorz  
Kaszak pobłogosławił i ustanowił 12 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.  
Po rocznym przygotowaniu tę posługę będzie wypełniał we wspólnocie neokatechumenalnej  
p. Bogusław Lebelt. W czasie uroczystości wyświęcono także 36 ceremoniarzy, a wśród nich  
aszego ministranta – Aleksandra Puchałę. 
 

„Ministrant i szafarz to osoba, która ma ciągle rozwijać swoją osobowość, zbliżać się  
do Boga i stawać przyjacielem Jezusa. Jeśli ktoś jest przyjacielem Jezusa możemy być  
pewni, że będzie dobrym człowiekiem i światłym obywatelem, który przyczyni się dla  
dobra lokalnej wspólnoty i całej Ojczyzny” – mówił Biskup w homilii. 
Nowe Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, podaje, że „Wypada, aby przynajmniej  
w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który  
by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez  
wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku 
i pobożnie.” Do zadań mistrza ceremonii, a więc ceremoniarza należy odpowiednie przygotowanie 
Liturgię oraz kierowanie jej przebiegiem (koordynowanie wykonywania poszczególnych funkcji 
przez ministrantów i innych członków asysty). 
 

Głównym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest zanoszenie Komunii  
chorym i starszym, którzy sami nie mogą uczestniczyć w Liturgii w kościele. Nadzwyczajny szafarz 
może pomóc w udzielaniu Komunii w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych,  
a nie ma dostatecznej liczby zwyczajnych szafarzy (kapłanów i diakonów). 
                    Ks. Dawid 

                  

 

 

OGŁOSZENIA 

1. Dzisiaj trzynasta Niedziela zwykła. Nabożeństwo ku czci NSPJ o godz. 17.15. 

2. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

3. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. o Jezusie Chrystusie Najwyższym Kapłanie. 

W piątek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Okazja do spowiedzi podczas Mszy św. o godz. 7.00 oraz po południu od godz. 17.30 

W sobotę o godz. 7.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

4. Odwiedziny chorych, tylko DPS, w piątek od godz. 9.00. 

5. Módlmy się za dzieci i młodzież przebywających na wakacjach. 

6. Zachęcamy do modlitwy o urodzaje. 

7. W lipcu i w sierpniu Msze św. w niedziele o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00  

(nie ma Mszy św. o godz.12.30). 

8. Na remont dachu zebrano 200zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom. 
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INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek – 1 lipca 

  7.00  + Barbara Demowska (1 Msza gregoriańska)  

18.00  + Henryk, Agnieszka, Józef Kura 

Wtorek – 2 lipca 

  7.00   + Barbara Demowska (2 Msza gregoriańska) 

18.00  + Kazimierz Olszewski (intencja urodzinowa) – od żony, + Mateusz Duś 

Środa – 3 lipca 

  7.00  + Barbara Demowska (3 Msza gregoriańska)  

18.00  Legion Maryi 

Czwartek – 4 lipca 

  7.00  + Henryka Mrożek – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Barbara Demowska (4 Msza gregoriańska)  

Piątek – 5 lipca 

  7.00  Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00  + Barbara Demowska (5 Msza gregoriańska) 

Sobota – 6 lipca 

  7.00  Żywy Różaniec 

18.00  + Barbara Demowska (6 Msza gregoriańska) 

Niedziela – 7 lipca 

  8.00  + Stefan Małecki 

  9.30  + Barbara Demowska (7 Msza gregoriańska)  

11.00  Za parafian  

  Chrzest: Antoni Krystian Mrozik 

  Roczek: Wiktoria Podsiadlik 

18.00  + Iwona Krawczyk (30 rocznica śmierci) –  

  od rodziców, syna i rodziny 

 

  Następny numer „Faustynki” ukaże się 8 września 2019 r. 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Jagiellońska 2a 

41-200 Sosnowiec 

 

tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Biblioteka parafialna 

czynna 

w piątek od 17.00 do 18.00 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


