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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
„A wy za kogo mnie uważacie?”
(Łk 9, 20)
Uczniowie byli z Jezusem dłuższy czas. Byli
świadkami Jego słów, życia, cudów. W tym czasie
padło już wiele pytań i odpowiedzi na pytanie
o tożsamość Jezusa; pozytywnych i negatywnych.
Przychodzi jednak czas, gdy uczniowie powinni
sami odpowiedzieć, kim dla nich jest Jezus.
My również jesteśmy z Jezusem pewien określony
czas. Kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Patrzymy na Jezusa. Uczymy się
Jezusa. Mamy codzienny dostęp do Niego: Pismo święte, Eucharystia, modlitwa,
życie duchowe, rekolekcje, nasi bliźni, wspólnota… I Jezus stawia również nam
pytania; pytania, przed którymi nie można uciec. A ty? Za kogo mnie uważasz? Kim
jestem dla ciebie? Może łatwiej byłoby odpowiedzieć w sposób teologiczny,
katechizmowy czy literacki albo przyjąć czyjąś reprezentatywną wypowiedź. Bo to
nie jest zobowiązujące. Wtedy zawsze można się wycofać, uniknąć konsekwencji,
odpowiedzialności za słowo. Jezus jednak nie chce byśmy „pięknie mówili”, ale żyli
w prawdzie. Dlatego po sondażu pyta nas: „Kim jestem dla Ciebie?” (O. S. Biel SI)

Czwartek, 23 czerwca
Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
Msze św.: godz. 8.00, 11.00 i 18.00

Piątek, 24 czerwca
Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Msze św.: godz. 8.30, 16.30 i 18.00

Piątek, 24.06.2022

ZAKOŃCZENIE
ROKU
SZKOLNEGO
Msza święta – godz. 8.30
Spowiedź św. dla dzieci
będzie środę o godz. 16.00
(przed Mszą św. szkolną)

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 19.06.2022 – XII Niedziela zwykła
8.00 Za parafian.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Mariana Myland z ok. 60 rocz. ur.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Celiny Beksa z ok. 50 rocz. ur.
Poniedziałek 20.06.2022 – dzień powszedni (Róża III)
7.00 Za + ks. Dariusza Bienię /rocz. śm./.
18.00 I. Za ++ męża Norberta Pietrek, rodziców Jadwigę i Juliusza Pietrek, Rufina,
Wilhelma Gansiniec, Marcina Bieleckiego, Stefana i Irenę Pietrek, Ritę
Rudek, Krystynę i Engelberta Ulfik, ++ babcie, dziadków, ciocie, wujków,
kuzynów, Annę i Alfonsa Kurda, Jadwigę i Jerzego Czapla, Czesława
Ceglarek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka.
II. Za ++ rodziców Annę i Franciszka Mielczarek /pam. ur./, Jadwigę
i Wolfganga Michalski, brata Józefa Mielczarek, Leona Ginter, Leona Werner,
Jerzego Kozak, Stefana i Renatę Skubała, Rudolfa Gawenda, ciocie, wujków,
kuzynostwo, dziadków, ++ z pokrewieństwa Krause, Mielczarek, Żydek,
Schmidt, Haberstroh i ks. prob. Oswald Bobrzika.
Wtorek 21.06.2022 – wspomnienie św. Alojzego (Róża IV)
7.00 Za + Grzegorza Hajsig – ofiarowana od rodziny Kurzac.
18.00 Za ++ ojca Ludwika Danysz /rocz. śm./, matkę Anielę Danysz i Marię
Kochanek, dziadków Danysz, Lubos i Kochanek, Magdalenę, Jana,
Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach,
Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, Gertrudę Pradelok, ++ z pokrew.
Danysz i Kochanek, sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.
Środa 22.06.2022 – dzień powszedni (Róża V)
7.00 Za + ojca Dawida Myland, ++ z rodzin Rykała, Myland, kapłanów i dusze
w czyśćcu.
16.30 I. Za ++ matkę Różę Ludwig /rocz. śm./, ojca Wojciecha, dziadków, ciocie,
wujków, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. D. Kominka i dusze w cz.
II. Za ++ rodziców Tadeusza i Magdalenę Masoń /pam. ur./, teścia Erwina
Piskoń, dziadków Piskoń, Masoń i Smol, ++ wujków, ciocie, kuzynów, ++
z rodziny Brajlich, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Czwartek 23.06.2022 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Róża VI)
8.00 Za parafian.
11.00 Msza św. odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela w intencji wszystkich
parafian i mieszkańców Piłki.
18.00 Za + ojca Pawła Kampczyk z okazji Dnia Ojca od syna i córki.
Piątek 24.06.2022 – Uroczystość NSPJ (Róża VII) – zakończ. roku szkolnego
8.30 I. Do Bożej Opatrzności w intencji uczniów, dyrekcji, nauczycieli oraz
pracowników ZSP w Rusinowicach z okazji zakończenia roku szkolnego.

II. W intencji uczniów klasy VIII z okazji zakończenia nauki w Szkole
Podstawowej z prośbą o światło Ducha Świętego i Boże dary w nauce
w szkole średniej.
16.30 Za ++ rodziców Marię i Karola Popiołek /rocz. śm./, Alojzego Just, siostrę
Teresę Polak, Urszulę Just, Ludwika Piechota, Marię i Tadeusza Kucierajter,
kuzynów, kuzynki, ciocie, wujków, ++ z rodzin Popiołek, Sowa, Just,
Niewiadomski, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ ojca Norberta Nowak, Pawła, Józefa, Łucję, Emanuela i Annę Pietrek,
Stanisława Koloch, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów, Karola
Nowak, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Pawła Kampczyk, sąsiadów, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Sobota 25.06.2022 – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP (Róża VIII)
8.00 Za ++ rodziców Emilianę i Jerzego Młynek /5 rocz. śm./, Anielę i Pawła Janta
/pam. ur./, córkę Sylwię Janta, dziadków, ciocie, wujków, kuzynkę Ewę,
szwagra Bernarda Kaczmarek, Zygmunta Drynda, Walentego Paprotny,
sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.
17.00 I. Za + syna Dawida Myland, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Karola
Myland, braci Jerzego, Maksymiliana Kurzac, Jana Myland, Patrycję Kurzac,
Jana Kluge, Jerzego Lempa, Ernesta Murgot, dziadków, ciocie, wujków z obu
stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Lucyny Wojsa z okazji
65 rocznicy urodzin.
Niedziela 26.06.2022 – XIII Niedziela zwykła
8.00 Za parafian.
11.00 W intencji wszystkich ojców naszej parafii z okazji Dnia Ojca.
15.30 Za + ojca Karola Nowak z okazji Dnia Ojca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na bieżące potrzeby naszej parafii.
2. Zapraszamy do udziału w procesjach Oktawy Bożego Ciała, którą odprawimy
dziś o godz. 15.00, a w dni powszednie do czwartku włącznie po mszy wieczornej.
3. Dziś po procesji Oktawy w sali św. Franciszka odbędzie się miesięczne
spotkanie parafialnej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
4. W środę o godz. 16.00 zapraszamy wszystkie dzieci szkolne do spowiedzi św.
przed zakończeniem roku szkolnego, a potem do udziału we Mszy św. szkolnej
i w procesji Oktawy. Zatroszczmy się o to, by wszystkie dzieci mogły przeżyć
zakończenie roku szkolnego i początek wakacji udziałem w sakramentach świętych.
5. O godz. 19.00 w środę zapraszamy na spotkanie Kręgu biblijnego.
6. W tym roku wyjątkowo na czwartek 23 czerwca przeniesiona jest Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W piątek 24 czerwca przypada Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zatem w czwartek Msze św. będą sprawowane

o godz. 8.00, 11.00 w intencji parafian i mieszkańców Piłki z okazji święta
patronalnego ku czci św. Jana Chrzciciela oraz o godz. 18.00. Od godz. 17.00 trwać
będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy odprawieniem
ostatniej procesji Oktawy Bożego Ciała. Tradycyjnie po mszy wieczornej na
zakończenie Oktawy będą święcone wianki.
7. W piątek z racji Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa będą w naszym
kościele odprawione trzy Msze św. Z racji uroczystości nie obowiązuje w piątek post
od pokarmów mięsnych. Msza św. o godz. 8.30 będzie sprawowana w intencji
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i przedszkola z okazji zakończenia roku
szkolnego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy św. wszystkich uczniów,
ale także rodziców. W drugiej intencji msza będzie sprawowana w intencji klasy
VIII, czyli tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej z prośbą o światło Ducha
Świętego w nauce w szkole średniej.
8. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, dlatego po mszy
porannej odprawimy nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
9. O godz. 9.00 w sobotę odbędzie się zbiórka ministrancka (obecność obowiąz.).
10. W przyszłą niedzielę na sumie o godz. 11.00 będzie odprawiona Msza św.
w intencji wszystkich ojców z okazji przypadającego w środę Dnia Ojca.
11. Dziękujemy za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie na potrzeby parafii.
W Uroczystość NSPJ kolekta będzie przeznaczona na dzieła charytatywne,
a w przyszłą niedzielę jako „Świętopietrze” na Stolicę Apostolską.
12. Polecamy lekturę nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w którym można
przeczytać ciekawy tekst o adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest też do nabycia
„Gość Extra” o kulcie Eucharystii. Przypominamy, że w zakrystii można zakupić
książkę autorstwa ks. Kazimierza poświęconą naszemu Ośrodkowi (ofiara 40 zł).
13. Na parafialnej stronie internetowej zawieszone są już intencje na II półrocze
tego roku. Wszystkie intencje wolne są tam zaznaczone. Można je zamówić
w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
14. Życzymy wszystkim błogosławionego przeżycia Dnia Pańskiego, a tym,
którzy rozpoczną już czas wakacji i urlopu, życzymy błogosławionego odpoczynku.
Pamiętajmy w czasie urlopów i wakacji o uczestnictwie w niedzielnej Mszy św.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Dawid WAJS
Magdalena PIETREK

kawaler, Droniowice, ul. Lipowa
panna, Rusinowice, ul. Stawowa

Parafialna strona internetowa: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Przypominamy, że można dokonać wpłaty pieniężnej na konto parafii z dopiskiem:
„na cele kultu religijnego”, którą można odliczyć jako ulgę podatkową.
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

