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KALENDARZ LITURGICZNY NA CZERWIEC
08.czerwca - św. Jadwigi, (ur. między 3 października 1373 a 18
lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – królowa
Polski z dynastii Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego
i Elżbiety Bośniaczki, w 1384 koronowana na króla Polski. Przez
ślub z Władysławem Jagiełło przyczyniła się do chrztu Litwy i chrystianizacji tychże ziem.
11.czerwca - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
13.czerwca - św. Antoniego Padewskiego, właśc. Fernando Martins
de Bulhões, pol. Ferdynand Bulonne (ur. 1195 w Lizbonie, zm. 13
czerwca 1231 w Arcelli k. Padwy) – portugalski teolog,
franciszkanin, prezbiter i doktor Kościoła.
15.czerwaca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
17.czerwca - św. Brata Alberta Chmielowskiego, Adam Hilary
Bernard Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec, (ur. 20 sierpnia 1846
w Igołomii, zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) – polski zakonnik
franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek,
powstaniec, malarz, święty znany z pełnej poświęcenia pracy dla
biednych i bezdomnych.
24.czerwca - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
28.czerwca - św. Ireneusza z Lyonu, (ur. ok. 140 w Smyrnie w Azji
Mniejszej, zm. ok. 202 w Lugdunum) – biskup Vienne, teolog,
apologeta, ojciec Kościoła, męczennik chrześcijański, święty
Kościoła katolickiego i prawosławnego.
29.czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
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GRAJĄ DLA MARYI I DLA CAŁEJ OKOLICY
Jak co roku strażacy z orkiestry przy OSP Włodowice w każdą
niedzielę maja o godz. 7 rano grają z wieży kościoła we
Włodowicach tzw. majówki. Tradycja ta jest bardzo stara i chyba
nawet sami strażacy nie pamiętają kiedy to się zaczęło. Samo wejście
jest nie lada wyczynem gdyż trzeba pokonać z instrumentami 118
schodów a przejścia w niektórych miejscach są bardzo wąskie.
W niedzielnych graniach uczestniczy każdorazowo ok 15 druhów.
Zdarza się że przyjeżdżają członkowie innych orkiestr żeby zobaczyć
i przeżyć to ekstremalne wejście i granie.
My mieszkańcy jesteśmy dumni z tej tradycji, wdzięczni za
zaangażowanie i szczerze podziwiamy. Szkoda, że usłyszymy tych
wielkich pasjonatów dopiero za rok. Panowie Strażacy! Ukłony dla
Was.
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MSZA NA SKAŁKACH RZĘDKOWICKICH
27 maja 2017, w sobotnie upalne przedpołudnie na skałkach
rzędkowickich odprawiona została Msza święta polowa
koncelebrowana przez Księdza Abp. Stanisława Nowaka, Ojca
Gabriela, ks. Romana Dziembowskiego i proboszcza naszej parafii
ks. Mariusza Walczyka.
Maj to miesiąc poświęcony Maryi, dlatego podczas nabożeństwa
Arcybiskup dokonał poświęcenia jaśniejącej z oddali figury Matki
Bożej ufundowanej przez jedną z rodzin naszej parafii, która stanęła
na skalnym wzniesieniu przy Krzyżu. Uroczystego przyrzeczenia
dokonali także nasi najmłodsi Skauci Jurajscy.
W tegorocznej Mszy świętej sprawowanej za wszystkie Rodziny
z naszej parafii licznie uczestniczyli także Strażacy, Orkiestra,
Gospodynie z KGW, pan Katecheta wraz z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii Świętej oraz mieszkańcy naszej
gminy.
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PARAFIALNA BIBLIOTEKA
Czytamy z różnych powodów. Dla rozrywki, dla zabicia czasu, by
zdobyć wiedzę, by przenieść się na chwilę do innego świata, by
zapomnieć o codzienności, by przejrzeć się w życiu innych jak
w lustrze. Czy to samo dotyczy książek religijnych?
Czytanie książek duchowych może diametralnie przeorientować
nasze myślenie, a przez nie, w konsekwencji, także nasze pragnienia
i cel życia. Możemy zacząć pragnąć tego, czego wcześniej nie
pragnęliśmy. Niektórzy ludzie nie czytają tak naprawdę dlatego, że
boją się zmiany w życiu, która zaprosiłaby ich do czegoś większego.
W książce religijnej zachodzi dialog. Z jednej strony czegoś się
dowiadujemy, poznajemy Boga i Jego działanie, dostrzegamy owoce
tego działania w innych, poznajemy świat niewidzialny. Z drugiej
strony książka prowokuje nas do odpowiedzi, nie tylko w myślach
i słowach, ale i w konkretnych decyzjach. Czytanie książki religijnej
może doprowadzić do zmiany życia, nie zawsze od razu, często
bardzo powoli. Dlatego Kościół co roku powraca do tych samych
czytań liturgicznych, by słowo wnikało w nasze umysły i serca, które
przeszły kolejny etap drogi, doświadczyły nowych rzeczy. Można
czegoś słuchać 9 razy, ale usłyszeć dopiero za 10 razem, gdy
człowiek jest na to gotowy. Trochę poznaliśmy dzisiaj ważną funkcję
książki, mianowicie, że może ona zmienić kierunek życia, że nie jest
ona tylko informacją czy wiedzą.
Tekst pisany staje się także towarzyszem drogi, zwłaszcza
człowieka wierzącego, bo kto wierzy, ten czyta; kto czyta, ten
wierzy.
Doskonałą okazją, aby samemu przekonać się czy powyższe słowa
są prawdziwe jest nasza parafialna biblioteka. Każdy kto ma ochotę
przeczytać wartościową książkę może przyjść i ją wypożyczyć,
codziennie w godzinach pracy kancelarii parafialnej. Jeśli ktoś nie
mógłby przyjść osobiście, może zrobić to zamawiając lekturę do
domu dzwoniąc do księdza proboszcza na nr 604208441.
Wolontariusze dostarczą wybraną pozycję w wybranym dniu
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i o określonej porze. Nic więc nie stoi na przeszkodzie aby
spróbować, a może nawet zachęcić do tego innych.
MAŁŻEŃSTWO
Ks. Pawlukiewicz: Słowo "przepraszam" powinno częściej
funkcjonować w małżeństwie niż "kocham cię”
Często mamy wyobrażenie idealnej rodziny, w której panuje spokój,
życzliwość, uczynność i słychać same miłe słowa. Wygrywają ci,
którzy idą przez życie z poczuciem realizmu
— mówi ks. Pawlukiewicz.
Według kapłana, w tym poczuciu realizmu zawiera się również
świadomość, że każdy może upaść.
Małżeństwo to wspólnota ludzi nieustannie sobie wybaczających. To
wielka szkoła pokory i miłosierdzia. Czasami przy pierwszej
poważnej kłótni padają niepotrzebne słowa o rozwodzie. Natomiast
wyrozumiałość, którą Pan Bóg okazuje człowiekowi, powinna zostać
przeniesiona na relacje małżeńskie. Również słowo „przepraszam”
powinno częściej funkcjonować w małżeństwie niż „kocham cię”.
Ponieważ jak przepraszam, to i kocham
— dodał.
Według ks. Piotra Pawlukiewicza, receptą na udane życie małżeńskie
jest pogłębiona relacja z Panem Bogiem.
Nie ma małżeństwa tylko we dwoje. Ono jest tylko z Panem Bogiem
- inaczej w ogóle go nie będzie. Miłość małżeńska jest darem od
Boga, który można przyjąć, pomnożyć lub zmarnować
— powiedział.
Na zakończenie ks. Piotr Pawlukiewicz zwrócił uwagę na
współczesne zagrożenia, które nie służą budowaniu trwałej rodziny.
Wszyscy wiemy, że grzechem jest pijaństwo czy rozpusta.
Zapominamy jednak, że czymś jeszcze gorszym może być przesadna
praca, przesadny aktywizm. Ktoś trafnie zauważył, że w Polsce
panuje praktyczny materializm. A to Pan Bóg ma być pierwszy w rodzinie, na plebanii, w każdym domu zakonnym. Z Jego wolą
powinniśmy się liczyć
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KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH

6

INTENCJE CZERWIEC 2017
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VI

niedziela

g9
g 11
g 16

5

VI

poniedziałek g 18

6

VI

wtorek

g 18

7
8

VI
VI

środa
czwartek

g 18
g 18

9

VI

piątek

g 18

sobota
niedziela

g 18
g9
g 11

10 VI
11 VI

g 16
12 VI

poniedziałek g 18

13 VI
14 VI
15 VI

wtorek
środa
czwartek

g 18
g 18
g9

16 VI

piątek

g 11
g 16
g 18

17 VI

sobota

g 18

Boże Ciało

+ Zofię (rś) Michała Helenę Lisowskich,
Kazimierę Władysława Trubiś.
Za parafian, I Komunia Święta
+ Janusza Ziółkowskiego, Jana
Genowefę Korpyś, Stanisława
Bronisławę Ziółkowskich.
+ Władysławę Zawadka – od Doroty
Marka Wnuk.
+ Mariana Zęblalskiego – od chrześnicy
Barbary z rodź.
Nowenna.
+ Helenę Zębalską – od siostry Alicji
z mężem Franciszkiem.
+ Mariana Chwastek – od rodz
Wieprzyckich.
+ Danutę Świderską.
+ Antoniego Liman.
Za parafian , O bł Boże dla Natalii w 18
ur.
+ Helenę (28rś) Wieczorek, Katarzynę
Mazurek (12rś) i ich rodziców.
+ Antoninę Antoniego Antoninę
Chrząszcz.
+ Władysławę Zygmunta Opydo.
Nowenna.
+ Martę Eugeniusza Czesława
Władysława Bialik.
Za parafian – procesja
+ Zbigniewa Ptasińskiego.
+ Genowefę Helenę Jana Gortel i ich
rodziców.
O bł. Boże w 10 r ślubu Agnieszki
i Sebastiana Siwek.
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18 VI

niedziela

g9

g 11

19 VI

g 16
poniedziałek g 18

20 VI

wtorek

g 18

21 VI
22 VI

środa
czwartek

g 18
g 18

23 VI

piątek

g8

24 VI

sobota

g 18
g 18

25 VI

niedziela

g9

g 11

26 VI
27 VI

g 16
poniedziałek g 18
wtorek
g 18

28 VI
29 VI

środa
czwartek

30 VI piątek
1 VII sobota

g 18
g9
g 18
g 18
g 1530

+ Jana Józefa Janinę Władysława
Władysławę Janoska Stanisławę Juliana
Miklas.
Za parafian. O bł. Boże dla Dawida
Piersa I ur.
+ Józefę Bolesława cr Kupczak.
+ Władysławę Zawadka – od Krystyny
Wnuk z rodź.
+ Mariana Zębalskiego – od Urszuli
Szafran z rodź.
Nowenna.
+ Macieja Helenę Kopryś Zofię
Władysława Brewka Janinę Józefa
Smoleń.
+ Kazimierę Łakota – od nauczycieli
prac szkoły podst i Centrum Usług
Wspólnych oraz Filii Zdów.
+ Zdzisława Sobczyk (4rś)
+ Jana (im) Andrzeja Teklę Edwarda
Salomeę Chrząszcz.
+ Annę Mariannę Jana Galas Ignacego
Czesława Jerzego Bednarskich – od
Zdzisława Galas z rodź.
Za parafian.
+ Stanisława (1rś) Janinę Kazek.
+ Władysława Żmudę.
+ Janinę Józefa Nowickich.
+ Jana Miśkiewicz, Antoninę Zygmunta
Spyra.
Nowenna.
+ Anielę Jana Bednarskich , Andrzeja
Spyrę.
+ Mariusza Maroń.
+ Pawła Liman.
100-lecie OSP WŁODOWICE
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