
Psalm responsoryjny (Ps. 107(106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31). 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, 
by handlować na wodach ogromnych, 
widzieli dzieła Pana 
i Jego cuda wśród głębin. 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 
Rzekł i zerwał się wicher 
burzliwie piętrząc fale. 
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, 
ich dusza truchlała w nieszczęściu. 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Wołali w niedoli do Pana, 
a On ich uwolnił od trwogi. 
Zamienił burzę na powiew łagodny, 
umilkły morskie fale. 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 
Radowali się w ciszy, która nastała, 
przywiódł ich do upragnionej przystani. 
Niechaj dziękują Panu 
za Jego miłosierdzie, 
za Jego cuda wobec synów ludzkich. 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Czytanie z Księgi Joba 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Wielki prorok powstał między nami 

i Bóg nawiedził lud swój. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK  B 

21 czerwca 2015 r.        NR 13 (313/863) 

Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: 
«Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona 
wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, 
za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem 

jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrze-
ciądze i bramę. I rzekłem: „Aż dotąd, nie dalej. 
Tu zapora dla twoich nadętych fal”». 

(Job 38, 1. 8-11). 

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, po-
mnych na to, że skoro jeden umarł za wszyst-
kich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszyst-
kich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już 
nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich 
umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd 
już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli na-

wet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już 
więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc 
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stwo-
rzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko 
stało się nowe. 

(2 Kor 5, 14-17). 

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł 
do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą 
stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, 
tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły 
z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fa-
le biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. 
On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili 
Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic 
Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, 

rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, 
ucisz się». Wicher się uspokoił i nastała głębo-
ka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bo-
jaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» 
Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugie-
go: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher 
i jezioro są Mu posłuszne?». 

(Mk 4, 35-41). 
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ŚWIĘTA  KINGA  -  PATRONKA  MIESIĄCA  LIPCA 

Święci z ołtarza naszego Sanktuarium 

  Kinga czyli Kunegunda urodziła się 5 marca 1234 roku 
w Esztergom, jako córka króla węgierskiego Beli IV i Marii 
z rodu Laskarisów. Rodzice jej dali życie dziesięciorgu dzieciom. 
Kinga, po pięciu latach wychowywania w duchu zasad chrześci-
jańskich na dworze swego ojca, została zaręczona z księciem 
sandomierskim Bolesławem, synem Leszka Białego, 
w miejscowości Wojnicz, a następnie powierzona mat-
ce Bolesława, Grzymisławie, która zabrała ją na dwór 
sandomierski. 
  W roku 1241 z powodu najazdu tatarskiego Kinga 
została zmuszona do ucieczki wraz z Grzymisławą 
i Bolesławem, doświadczając wielu uciążliwości tuła-
czego życia. Gdy w roku 1243 sprzymierzeńcy Bole-
sława ofiarowali mu tron w Krakowie, powróciła wraz 
z Bolesławem i Grzymisławą do Małopolski i wraz 
z nimi zamieszkała w Nowym Korczynie. Pociągnięta 
ideałami św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, Kinga 
wstąpiła w szeregi III zakonu św. Franciszka i za zgodą 
Bolesława postanowiła zachować dziewictwo w mał-
żeństwie. Bóg obdarzył ją nowymi darami, dzięki któ-
rym Kinga zajaśniała macierzyństwem duchowym wo-
bec społeczeństwa polskiego. Przekonana, że powinna 
wspierać męża w sprawowaniu władzy, przeznaczyła cały swój 
posag na odbudowę zniszczonego kraju. W zamian za to otrzyma-
ła na własność ziemię sądecką. Odtąd poświęciła się opiece nad 
chorymi, dziełu niesienia pomocy potrzebującym, szerzeniu spra-
wiedliwości społecznej i umacnianiu życia sakramentalnego 
w rodzinach. Wielokrotnie zabiegała o zgodę między powaśnio-
nymi książętami i o przywrócenie pokoju. 

  Po śmierci Bolesława opuściła Kraków i zamieszkała 
w Sączu, gdzie oddała się sprawom całego regionu, zakładała 
nowe osady, organizowała parafie, budowała kościoły i zaopatry-
wała je w potrzebne sprzęty. Szczególną jednak troską otoczyła 
budowę świątyni i klasztoru przeznaczonego dla wspólnoty klary-

sek w Sączu, dokąd siostry klaryski przybyły ze Skały 
koło Krakowa w roku 1281. Tenże klasztor z woli Kin-
gi otrzymał całe dziedzictwo swej założycielki. 
  W roku 1288 Kinga wstąpiła do nowicjatu, a w rok 
później złożyła profesję zakonną według reguły świętej 
Klary. Zachowując przykładnie śluby zakonne, pokor-
nie usługiwała wszystkim współsiostrom. Dotknięta 
ciężką chorobą i przykuta do łóżka, przez wiele miesię-
cy znosiła cierpienia w duchu całkowitego podporząd-
kowania się woli Bożej. Zmarła 24 lipca 1292 roku. 
W przekonaniu o jej świętości pochowano ją w kaplicy 
ufundowanego przez nią klasztoru. 
  Kinga przez całe swe życie ceniła dzieła sztuki, 
popierała rozwój muzyki i śpiewu, kochała mowę pol-
ską, była wrażliwa na piękno przyrody. Stała się wielką 
orędowniczką kultury polskiej. Zawsze była rozmiło-
wana w modlitwie i pięknie liturgii. 

  Dlatego spontaniczny kult, którym otaczano Kingę od mo-
mentu jej śmierci, zatwierdził Papież Aleksander VIII w dniu 
11 czerwca 1690 r. Wkrótce po beatyfikacji podjęto myśl o prze-
prowadzeniu procesu kanonizacyjnego, lecz liczne przeszkody 
sprawiły, że dopiero 16 czerwca 1999 r. Papież Jan Paweł II 
w Starym Sączu dokonał kanonizacji Kingi. Wspomnienie litur-
giczne św. Kingi w Kościele katolickim obchodzone jest 24 lipca. 

Relikwie św. Kingi 

w naszym Sanktuarium 

XXXV  PIESZA  PIELGRZYMKA  KRAKOWSKA  Z  WAWELU  NA  JASNĄ  GÓRĘ 
  Kolejna, XXXV Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakow-
skiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu 
z 1981 r., odbędzie się tradycyjnie w sierpniu i jak co roku wyru-
szy „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Jej tematem będą 

słowa: „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewan-
gelię”. 
  Wszystkich, którzy 
nie mogą wybrać się na 
pielgrzymi szlak zachę-
camy do duchowego 
pielgrzymowania, aby 
wraz z tymi, którzy idą 
ofiarować swoje troski 
i kłopoty, a może nie 
raz cierpienia za Ko-
ściół św., za dar Jana 
Pawła II oraz o Boże 
błogosławieństwo dla 
naszego arcypasterza 

ks. Kard. Stanisława Dziwisza, który zachęca nas, by pielgrzymka 
była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną 
Górę całej Archidiecezji Krakowskiej. Wzorem lat ubiegłych, 
chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, 
osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej pielgrzymce pro-
ponujemy „duchowe pielgrzymowanie”. Prośby i intencje modli-
tewne, które będziemy codziennie polecać Panu Bogu w czasie 
kolejnych dni pielgrzymowania, przez pośrednictwo Matki Bożej 
Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail:  
pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl. Do duchowego pielgrzymo-
wania zachęcamy chorych, a także wszystkich, którzy nie mogą 

wybrać się razem z nami, m.in. poprzez: 
 • udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i w Mszy św. 
na rozpoczęcie pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu w dniu 
6 sierpnia o godzinie 7.00; 
 • udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 
11 sierpnia od godziny 15.30 i uczestnictwo w Mszy św. na za-
kończenie pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia 
o godzinie 19.00. 
  Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, cho-
ciaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą 
liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną świadczoną przez 
lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. Aby piel-
grzymom łatwiej przeżywało się te „rekolekcje w drodze”, 
ich bagaże przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć 
tu należy także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają pod-
czas swej wędrówki. Często bowiem pobożność, ofiarność i go-
ścinność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzy-
mom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrza-
łego przeżywania „rekolekcji w drodze”. 
  Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, Anioł Pań-
ski, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia. Pielgrzymka to też moż-
liwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. 
W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej 
udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolno-
ściami i umiejętnościami. 
  W okresie czerwiec – lipiec na pielgrzymkę można zapisać się 
w parafiach, od 1 do 5 sierpnia w bazach poszczególnych wspól-
not. Jest także możliwość zapisu w dniu wyjścia pielgrzymki, 
przychodząc w odpowiednie miejsce nadawania bagaży. 

Źródło: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/ 
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ŚWIĘTY  RYCERZ  W  SŁUŻBIE  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ 
   Przeżywamy czerwiec, miesiąc szczególnie poświęcony 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, którego Uroczystość, obcho-
dzona w Kościele Katolickim zawsze w piątek po zakończeniu 
Oktawy Bożego Ciała, w tym roku przypadła na 12 VI. Znamien-
ne, że w tym samym dniu obchodzimy w Kościele wspomnienie 
błogosławionych 108 męczenników, którzy wykazali się niezwy-
kłym heroizmem wiary w czasach II wojny światowej. Beatyfika-
cji w sumie: 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapła-
nów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakon-
nych i 9 osób świeckich dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 
w Warszawie nie 12, ale 13 VI 1999 r. I właśnie na 13 VI przypa-
dło w tym roku, obchodzone zawsze dzień po Uroczystości Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, czyli w sobotę po zakończeniu 
Oktawy Bożego Ciała, Wspomnienie Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny. Uderzające, jak ściśle treść wszystkich 
tych wydarzeń się łączy, u progu długiego czasu liturgicznego 
okresu zwykłego, trwającego od Niedzieli Zesłania Ducha Świę-
tego, aż do Niedzieli Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
   W tym czasie będziemy też przeżywać wakacje – okres wy-
jazdów na urlopy dla części Polaków, a ciężkiej pracy przy żni-
wach dla innych. W całym tym czasie będzie czuwać przy nas 
Maryja, Matka Kościoła, Niepokalana Oblubienica Ducha Świę-
tego, która po Jego Zesłaniu została aż do Wniebowzięcia między 
swymi przybranymi dziećmi, aby swą obecnością, dyskretnie 
i cicho, wspierać rozwijający się Kościół. Niepokalana będzie 
przy nas jako Matka Nieustającej Pomocy (27 VI), Szkaplerzna 
z Góry Karmel (16 VII), Anielska (2 VIII), Śnieżna (5 VIII), Kal-
waryjska (13 VIII), Zwycięska i Wniebowzięta (15 VIII), Królo-
wa (22 VIII), wreszcie zaś Częstochowska (26 VIII). W naszej 
Parafii szczególnie będą nam towarzyszyć w tych miesiącach 
także, obecni w swoich relikwiach i w naszym głównym ołtarzu, 
wielcy święci polscy: św. Jadwiga Królowa (8 VI), św. Brat Al-
bert (17 VI), św. Kinga (24 VII) i św. Jacek Odrowąż (17 VIII). 
Jednak może o największe orędownictwo będziemy prosić w tym 
czasie czczonego w naszej Parafii jako szczególnego Patrona 
sierpnia, św. o. Maksymiliana Marię Kolbego. Jego wspomnienie 
obchodzimy 14 VIII – w dzień, w którym został wzięty do domu 
Ojca, w wigilię odejścia do chwały nieba Tej, której stał się wier-
nym rycerzem na całą wieczność. Wszyscy znamy historię czy-
stego życia i męczeńskiej śmierci tego wielkiego świętego pol-
skiego franciszkanina, któremu już w dzieciństwie Maryja obieca-
ła dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Te barwy symboli-
zują czystość i męczeństwo, ale przywodzą przecież na myśl każ-
demu Polakowi także kolory promieni Bożego Miłosierdzia 
i naszej polskiej flagi. 
   Całe swoje ziemskie życie o. Kolbe przeszedł w duchowej 
szkole i pod kierownictwem Najświętszej Maryi Panny. Niepoka-
lana, którą o. Maksymilian żarliwie ukochał całym swym sercem 
i która stała się jego jedyną miłością na zawsze, odwzajemniła się 
swemu wiernemu rycerzowi miłością równie gorącą i piękną. Nie 
opuszczając go nigdy, okrywała płaszczem matczynej opieki 
i troski, dając ochronę przed pokusami i oręż do walki z wrogiem 
duszy. I przez cały czas jego niełatwego pielgrzymowania po 
ziemi, Maryja kształtowała serce o. Maksymiliana na wzór Serca 
Jezusa, przez pośrednictwo swego, doskonale z Jezusowym zjed-
noczonego, Serca Niepokalanego. Św. Maksymilian pozostał Jej 
wiernym rycerzem do samego końca. Ksiądz Konrad Szweda 
w 1947 r. odtworzył i spisał z pamięci ostatnie kazanie o. Kolbe-
go, wygłoszone do współwięźniów w lipcowe niedzielne popołu-
dnie 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jego te-
mat brzmiał: „Niepokalana, a Trójca Święta”. Oto, jak zapamiętał 
okoliczności tego wydarzenia ks. Konrad: „Przed 15 blokiem, 
wśród kamieni i rupieci, skupia się gromadka więźniów, przykuc-
nięta do ziemi. Głodni, chudzi, okryci ropiejącymi ranami. Wśród 
nich o. Kolbe, zbity, o posiniaczonej twarzy, wygłasza kazanie. 

Amboną była taczka z kamieniami, sutanną i stułą zawszone łach-
many więźnia. Ale słowa, które płynęły na kształt miecza obo-
siecznego, przebijały serca. […] O. Kolbe umiał te gorzkie cier-
pienia przez miłość przetworzyć w twórcze i tryskające życiem 
źródło siły duchowej, które nas podtrzymywało. To było wypły-
wem jego głębi ducha. […] Ostatni akord tego kazania wypowie-
dział o. Kolbe w ciemnicy podziemnego bunkra”. 
   Cóż to za miłość dała temu świętemu więźniowi taką siłę, 
jakież musi być to Serce, zdolne natchnąć słabą duszę udręczone-
go człowieka Duchem aż takiej Bożej mocy głoszenia? Jedno jest 
tylko takie Serce między wszystkimi stworzonymi przez Stwórcę, 
Korona wszystkich Jego dzieł, Serce Niepokalane, całe pełne 
Jego świętej łaski, Serce Córki, Matki i Oblubienicy Trójjedynego 
Boga. O. Maksymilian tak o Niej nauczał: „Niepokalana przez 
poczęcie i zrodzenie Syna Bożego weszła w duchowe pokrewień-
stwo z Osobami Trójcy Świętej. W stosunku do Ojca jest 
„dzieckiem” Jego. Pierworodną i jednorodzoną Córką Boga. 
Wszyscy sprawiedliwi są „dziećmi Bożymi” przez łaskę, ale Nie-
pokalana z innego tytułu i w wyższym stopniu. Byłaby nim nawet 
wtedy, gdyby Chrystus nie był tej łaski rozciągnął na wszystkich 
ludzi. […] W stosunku do Syna Bożego jest Ona Jego prawdziwą 
Matką. Dogmat o unii hipostatycznej mówi, że ludzka natura Je-
zusa Chrystusa od pierwszego momentu poczęcia złączona była 
z Boską Osobą i bez Niej nie mogła istnieć. Maryja porodziła 
więc Boga i człowieka. To godność nieskończona, którą przewyż-
sza wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi. Ze względu na to 
macierzyństwo Maryja ma pełność łask, obdarzona jest wszystki-
mi przywilejami, bierze aktywny udział w dziele odkupienia, 
a w konsekwencji rozdaje wszystkie łaski, stając się dla wszyst-
kich Pośredniczką. […] W stosunku do Ducha Świętego jest Jego 
Oblubienicą, bo poczęła za Jego sprawą. Tak nazywali Ją już 
teolodzy wieków średnich”. Warto brać przykład ze św. Maksy-
miliana Marii Kolbego i tak jak on szczególnie oddać się w szko-
łę kochania Serca Maryi właśnie teraz, w tym czasie, gdy przez 
całą Polskę, od morza aż po szczyty gór, popłyną kolorowe, roz-
śpiewane rzeki pielgrzymów wędrujących do swojej ukochanej 
Królowej. Także i wielu z nas wyruszy pieszo w tych dniach na 
pątniczy szlak, by wędrować do duchowej stolicy Polski przed 
Jasnogórski tron Czarnej Madonny. Wielu pojedzie samochodami 
i autokarami, by przed Jej poranionym Obliczem jeszcze raz 
w imieniu wszystkich rodaków ponowić przyrzeczenia Jasnogór-
skich Ślubów Narodu. Wielu, odpowiadając na wezwanie Jej 
zatroskanego o trzeźwość i czystość swych dzieci matczynego 
Serca, podejmie sierpniowy trud abstynencji, by wynagradzać 
wynikające z nałogów grzechy swoich uzależnionych braci 
i sióstr. Niech we wszystkich tych naszych staraniach nie braknie 
nikomu z nas ducha żarliwej miłości i wdzięczności Bogu Ojcu 
za ten NIEPOJĘTY CUD, że w Jego nieskończonej łaskawości 
spodobało Mu się objawić nam swe czułe macierzyństwo właśnie 
w Niej, swojej ziemskiej Matce i Koronie całego stworzenia. 
W Tej, do której Niepokalanego Serca czyste serce świętego za-
konnika szeptało ciche słowa swej jedynej miłości: „Dozwól mi 
chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Dozwól, bym dla Ciebie 
i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. 
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie 
przyniósł. Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Cie-
bie prześcigali, a ja ich tak, by w szlachetnym współzawodnictwie 
chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz szybciej, coraz po-
tężniej, tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie 
ponad wszystkie istoty wyniósł. W Tobie Jednej bez porównania 
bardziej uwielbiony stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swo-
ich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg 
do bytu powołał. Skądże mi to szczęście? O dozwól mi chwalić 
Cię, o Panno Przenajświętsza”. 

Karolina Kalinowska 
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1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 w Kaplicy św. Brata Al-
berta dzieci z Oratorium serdecznie zapraszają na przedsta-
wienie pt. „Jeżyk” w wykonaniu wychowanków świetlicy. 
Zebrana ofiara zostanie przekazana na wyjazd wakacyjny 
Oratorium. 

2. Również dzisiaj o godz. 18.00 odbędzie 
się adoracja w intencji Światowych Dni 
Młodzieży, na którą zaproszeni są wszy-
scy parafianie, w szczególności młodzi 
i studiujący. 

3. Msza św. dla dzieci przedszkolnych 
oraz z klas „0” z okazji zakończenia roku 
szkolnego zostanie odprawiona jutro 
o godz. 11.30. 

4. W najbliższy piątek dzieci i młodzież koń-
czą kolejny rok szkolny. Msze św. dzięk-
czynne na zakończenie roku szkolnego 
z prośbą o szczęśliwe przeżycie wakacji 
zostaną odprawione w następującym po-
rządku:  
• Msza św. dla Gimnazjum nr 29 i klasy  
I-III ze SP nr 111 o godz. 8.00;   
• Msza św. dla SP nr 24, klasy IV-VI 
ze SP nr 111 i ZSO nr 12 o godz. 9.00.  
Zapraszamy uczniów, ich rodziców 
oraz nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół. Pro-
simy rodziców, którzy troszczą się o rozwój fizyczny i wy-
poczynek swoich dzieci, aby nie zapominali rodzicielskiej 
troski o ich dobro duchowe, wyrażające się udziałem w na-
bożeństwach i codziennej modlitwie w czasie wakacji. 

5. Spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających z ks. Bogdanem 
na kolonię do Władysławowa odbędzie się w przyszłą nie-
dzielę, po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele. 

6. W okresie wakacyjnym nie będą odbywały się spotkania 

Klubu Seniora „Betania”. 
7. Zachęcamy do czytania prasy i książek religijnych. Bibliote-

ka Parafialna będzie czynna jeszcze tylko w tym miesiącu, 
później nastąpi przerwa wakacyjna. Prosimy o zwrot zale-
głych książek do końca czerwca. Wiara wymaga ciągłego 

umacniania, abyśmy mieli Boże światło 
na problemy codziennego życia. Zachęcamy 
także do słuchania i oglądania programów 
katolickich w radio i TV. 
8. Na stoliku z tyłu kościoła możemy złożyć 
podpis z poparciem dla Ogólnopolskiej Inicja-
tywy Ustawodawczej „Stop aborcji” 2015. 
Do 26 czerwca trzeba zebrać 100 tys. podpi-
sów pod projektem ustawy zapewniającym 
prawo do życia dla każdego człowieka. 
9. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje 
pielgrzymkę do Częstochowy 12 lipca br. 
Wyjazd o godz. 5.30 rano sprzed kościoła. 
Zapisy w zakrystii po Mszach św. 
10. 6 sierpnia, wyruszy ze Wzgórza Wawel-
skiego XXXV Pielgrzymka Piesza na Jasną 
Górę w intencji Ojca św. i Ojczyzny pod ha-
słem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. Nasze pielgrzymowanie będzie też kolej-
nym etapem przygotowań do Światowych Dni 

Młodzieży w 2016 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych: 
zarówno całe rodziny jak i pojedynczych pielgrzymów, mło-
dzież uczącą się, studiującą i dorosłych. Osoby niepełnolet-
nie muszą posiadać zgodę rodziców. Zapisy po Mszach św. 
w zakrystii. Koszt pielgrzymki dla osób dorosłych wynosi 
70zł, dzieci i młodzież do 16-go roku życia płacą 40zł. 

11. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
             • środa: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
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