
Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 

 
       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Chociaż miną już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o 
modlitwie  --   Koronki  do 

Bożego  Miłosierdzia. 

My mamy za co 

dziękować  Bogu i mamy o co 
prosić, a szczególnie o pokój 
na Ukrainie i w świecie.  

Więc  znajdźmy pare minut 
na tą krótką modlitwę 
codziennie o godz.15.00, a 

jeżeli w ten czas jesteśmy 
bardzo zajęci, to  wieczorem, wspólnie z Rodziną. 

 

Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul. Czupernosowska 3. 

Tel.+380979431698 ks. Piotr;  www. Przemyslany-sdb.com;  ks.piotr.sdb@op.pl 

Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę Kościoła w Przemyślanach i okolicach 

na Ukrainie.   

Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr  konta: 
62124014441111001008304659 
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KALENDARZ LITURGICZNY – CZERWIEC. 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE 
 

4. VI.  Św. Franciszka. 
5. VI.  Św. Bonifacy. 
7.   VI.  Uroczystość  Serca Jezusowego. 

9.   VI. Zesłanie Ducha Świętego. 
10.   VI  NMP, Matki Kościoła. 

12. VI   Jezusa Chrystusa, Najwyszszego i wiecznego Kapłana. 
13. VI. Św. Antonija Padewskiego. 
20. VI  Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
24. VI. Św. Jana Chciciela. 
26. VI. Św. Zygmónta Gorazdowskiego. 
 

„Piotrze, mówię Ci paś owce moje...” 

Te słowa Ty usłyszałeś od Ojca Niebieskiego, zostawiłeś swój rodzinny 
dom i poszedłeś Jego ścieżką. Bez wahania, z miłością, z otwartym sercem 
dla Boga i dla ludzi. 

Dziś z wdzięcznością przychodzimy do Ciebie a żeby podziękować Ci  za 
tyle lat poświęconych nam. Za Twoją naukę o Bogu, za Twoje otwarte serce 
do każdego z nas. Ty codziennie uczysz nas kochać Boga i ludzi; bo w 
każdym człowieku żyje Jezus Chrystus. 

Tyle serca i pracy włożyłeś w odbudowę naszej świątyni i nadal wciąż 
troszczysz się o nią. 

Ty siejesz ziarna, a one dają plony. 
Drogi księże Piotrze z okazji imienin pragniemy 

złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, 
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, 
a Maryja Wspomożycielka Wiernych niech przygarnia Cię do swego serca. 

                                            Życzenia składają BWS. 

              Wiele jest serc 

Ref.  

Wiele jest serc które czekają na Ewangelię, 
Wiele jest serc, które czekają wciąż. (2x)  
    1. Napełnij serce twoje  
tym kosztownym nasieniem        

A zobaczysz, że Bóg  
poprowadzi cię do ludzi. (2x)      
 

2. Sam zobaczysz, że Bóg  
poprowadzi cię do ludzi, 
Których będziesz mógł  
zaprowadzić do Chrystusa. (2x) 

 

 



Перед відправленням душі на землю, Бог покликав людину і сказав: 
" Я відправляю тебе на землю. Тобі потрібно буде прожити важке 

життя, але я сподіваюся, що ти справишся і проживеш його гідно. Не 
забувай про мене, і я завжди буду поруч". 
Людина прожила важке, але довге і праведне життя. Прийшов його час 
і вона знову піднеслася на небеса. Коли вона знову зустрілася з Богом, 
Господь запитав людину, чи важко їй було.  
- Так, дуже важко! - вигукнула людина.  
- Але ти не забув мене, - відповів Господь, - дивися, от твоє життя 
бачиш? На карті йдуть два ланцюжки слідів? Я завжди йшов поруч з 
тобою." 

- Але Господи, дивися, коли мені було зовсім погано і важко, сліди 
тільки одні! Чому ж ти кидав мене в ці моменти? 

- Нерозумний же ти, чоловіче, - зітхнув Творець. - У ці хвилини я ніс 
тебе на руках. 
 

 

 

Kochani  Parafianie  i  Przyjaciele  Przemyślan 

Niech  będzie  Pochwalony  Jezus  Chrystus!!! 

     Czerwiec  miesiąc  Serca Jezusowego, to Serce, które do końca nas 
umiłowało. Tak dzisiaj zapomniane i obrażane przez wielu z nas. 
     Jezus umarł za nas grzesznych, uratował od śmierci wiecznej, a my 
zamiast być wdzięczni, potrafimy tylko odpłacać się grzechem i 
niewdzięcznością. 
     Trzeba się wyciszyć i mieć czas zatrzymać się, żeby nie pędzić na oślep 
do przepaści wiecznej. 
     Życie jest jedno i trzeba je dobrze przeżyć, bo od  niego zależeć będzie 
wieczność szczęśliwa albo tragiczna w piekle. 
      Czym kto wojuje od tego ginie. 

     Bóg nie pozwoli aby obrażono Go czy Jego Matkę  Maryję. 
     Dlatego Kochani brońmy się od wszelkiego zła jakie chce wtargnąć w 
nasze życie. 
     Bóg stworzył wszystko dobrze,  ale przez nieposłuszeństwo i pychę 
ludzie zostali zwiedzeni przez szatana, który i dzisiaj chce każdego 
zniszczyć podsuwając nam zło jako dobro. 
     Miejmy oczy i serce otwarte i bądźmy roztropni i pamiętajmy o słowach 
Jezusa „czuwajcie i módlcie się bo czas jest krótki, a wieczność nie ma 
końca”. 
     W Przemyślanach 15.06.2019r. przeżywaliśmy piękną uroczystość 
święceń Kapłańskich naszego parafianina, salezjanina Diakona Romana 
Cychaniuka, który z rąk  Salezjanina Księdza Biskupa z Kijowa Witalija 
Krywickiego otrzymał Sakrament Kapłaństwa.  Swoje Prymicje miał w 
niedzielę 16 czerwca 2019r.  o godz. 12.00. 
     Życzymy Księdzu Romanowi i Wszystkim  Kapłanom w tym roku 
wyświęconym aby byli dobrymi i świętymi Kapłanami, którzy  będą nas 
prowadzić do Chrystusa. 
     Niech Maryja Królowa Apostołów ma ich w szczególnej  opiece i chroni 
od wszelkiego zła. 
     Módlmy się  za Kapłanów i Biskupów, bo są  tylko ludźmi, żeby 
wytrwali w swoim pięknym ale jakże odpowiedzialnym powołaniu. 
     W tym roku nasza parafianka Wiktoria Lubimska przyjęła Pierwszą 
Komunię  Świętą. Życzymy  Jej i jak Wszystkim Dzieciom, które  przyjęły 



w tym roku Pana Jezusa, aby zawsze Go kochały i aby Jezus ich prowadził 
do Nieba. 

     30 czerwca 2019r. o godz. 14.00 uczcimy Patronów naszej Wspólnoty 
Parafialnej św. Apostołów  Piotra i Pawła. Serdecznie zapraszamy Gości i 
Parafian, aby wspólnie dziękować Bogu za odzyskany 22 lata temu 
zniszczony przez czas i złych ludzi nasz XVII wieczny po Dominikański 
kościół. 
     Uroczystości Odpustowej będzie przewodniczył  nasz Neoprezbiter ks. 

Roman Cychaniuk. 

     Wszystkim Wam Parafianie i Przyjaciele życzę obfitych łask  Bożych  i 
opieki naszych Patronów Piotra i Pawła oby wypraszali nam męstwo 
wyznawania naszej  Świętej Wiary. 
 

                                                     Ksiądz Piotr Smolka,  Proboszcz.   
 

Drogi ks. Augustynie w Dniu Twych  Urodzin  składamy moc 
gorących   życzeń. 

 

Życzymy  Ci pokoju  serca, czynów, Błogosławieństwa Bożego,  
opieki Matki Bożej Wspomorzycielki Wiernych. 

 

Życzymy  Ci odwagi kochania siebie, jak Bóg Cię ukochał i  
kochania innych Jego miłością. 

 

Niech Twoje życie będzie dla każdego człowieka drogowzkazem 
do źródła miłości. 

 

Życzymy Ci  pięknych chwil życia, które napełnią  Cię radością i 
optymizmem. 

Życzymy Ci szczęścia w najlepszym  tego słowa znaczeniu.  
Życzymy Ci wiary, nadziei i miłości. 
 

                                          

 

                    Życzenia składają BWS. 
 

 

Для  Вас Батьки та  Діти. 

Притча. 

По довгій, камянистій, виснажливій дорозі йшла людина з собакою. 

Йшла вона собі йшла, втомилася, собака теж утомився. Раптом перед 
ними - оазис! Прекрасні ворота, за огорожею - музика, квіти, дзюркіт 
струмка, словом, відпочинок. 
- Що це таке? - запитав мандрівник у вартового. 
- Це рай, ти вже вмер, і тепер можеш ввійти і відпочити по-

справжньому. 
- А є там вода? 

- Скільки завгодно: чисті фонтани, прохолодні басейни... 
- А поїсти дадуть? 

- Усе, що захочеш. 
- Але з мною собака. 
- Шкодую, але з собаками не можна. Його доведеться залишити тут.  
І мандрівник пішов далі. Через якийсь час дорога привела його на 
ферму. Біля воріт теж сидів вартовий. 
- Я хочу пити - попросив мандрівник. 
- Заходи, у дворі є колодязь. 
- А мій собака? 

- Біля колодязя побачиш поїлку.  
- А поїсти? 

- Можу почастувати тебе вечерею.  
- А собаці? 

- Знайдеться кісточка. 
- А що це за місце? 

- Це рай. 
- Як так? Сторож біля палацу неподалік сказав мені, що рай - там. 
- Бреше він. Там пекло. 
- Як же ви, у раю, це терпите? 

- Це нам дуже корисно. До раю доходять тільки ті, хто не кидає своїх 
друзів. 
 

 



 

Czasem stawiamy sobie pytanie: Co możemy uczynić dla 
Serca Jezusowego, jak odpowiedzieć na Jego miłość? 

 
       Ojciec Święty Benedykt XVI w trakcie audiencji środowej w dniu 7 

czerwca 2006 roku mówił do Polaków: „To Serce jest symbolem miłości 
Jezusa do Ojca i do każdego z nas. Niech wasza modlitwa wynagradza 

Chrystusowi ludzkie zaniedbania i grzechy. Niech uprasza nawrócenie 
serc i pokój na świecie”. 
       Czciciele Serca Pana Jezusa odpowiadają na miłość boskiego Serca 
swym oddaniem się, czyli poświęceniem oraz wynagrodzeniem. To 
oddanie i wynagrodzenie przybiera w ich życiu wiele różnych form 
pobożności. Przyczyniło się ono także do powstania wielu bractw 
i stowarzyszeń, których członkowie starają się w swoim życiu naśladować 
przede wszystkim Matkę Najświętszą stojącą u stóp swego Syna. Razem 
z nią pragną trwać przy Chrystusie i być dla innych pociechą. Starają się 
również być animatorami adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Natomiast poprzez akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu ofiarowują 
Chrystusowi wszystko, co posiadają, oddają mu do dyspozycji całego 
siebie z ciałem i duszą, ze wszystkim. Temu, który ich kocha i który oddał 
za nich swoje życie oddają nawet swoją rodzinę. Tę piękną tradycję 
poświęceń zapoczątkowali w XVII wieku św. Małgorzata Maria i jej 

przewodnik duchowy św. Klaudiusz de la Colombiere. Dziś obok 
poświęceń osobistych praktykujemy również poświęcenia rodzin 
i społeczeństw. 
      11 czerwca 1899 r., Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju 
ludzkiego. Natomiast w setną rocznicę tego aktu Ojciec Święty Jan Paweł 
II potwierdził jego aktualność w naszych czasach. 

Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci 

medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także 
świątynie poświęcone Sercu Jezusa – w samej Polsce jest ich ok. 400. 

Na miano polskiej stolicy kultu Serca Jezusowego niewątpliwie zasługuje 
Kraków. Tam istnieje klasztor sióstr wizytek, które przybyły w 1681 roku, 

a więc wkrótce po objawieniach w Paray-le-Monial. Tam ukazuje się 
„Posłaniec Serca Jezusowego” wydawany od prawie 130 lat przez 
Apostolstwo Modlitwy. 

Wystarczyła Ci sutanna uboga... 
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga, 

I wiedziałeś co Tobie dał Bóg... 
 

     Służyć Bogu i ludziom... 
Każdy człowiek przychodzi na ten 
świat i ma swoje powołanie. 
Jednym z powołań jest Kapłaństwo. 
Jest to trudny wybór. Opuścić swój 
rodzinny dom, rodziców, przyjaciół 
i poświęcić całe swoje życie Bogu i 
ludziom, głosić słowo Boże tam 
gdzie poprowadzi Cię życie.  
 10 lat nauki, trudna praca... i 

nadszed

ł ten 
dzień...  
W 

sobotę 
15.06. 

2019r. 

w 

naszej 

Parafii odbyła się wielka uroczystość. 
święceń Kapłańskich naszego parafianina, 
salezjanina Diakona Romana Cychaniuka, 

który z rąk  Salezjanina Księdza Biskupa z 
Kijowa Witalija Krywickiego otrzymał 
Sakrament Kapłaństwa. 
 Na tej uroczystości byli obecni ks. 
Inspektor Adam Parszywka z Inspektorii 

Krakowskiej Wyższej Seminarii  SDB, 

wraz ze współbraćmi z Polski, z Odesy, Korostyszewa, Bóbrki oraz ks. 



Piotr  i ks. Augustyn . Gości z Polski, Ukrainy,  cala Rodzina i 
Przyjacieli. Po uroczystej  Mszy goście składali  życzenia. A po tym był 
świąteczny obiad. 
  W niedzielę 16.06.2019 roku nasz Parafianin Ks. Roman Cychaniuk 

odprawił Mszę Prymicyjną w kościele w Przemyślanach.  Po uroczystej 

Liturgii ksiądz Prymicjant wraz ze swoimi współbraćmi Ks. Jakubem i 
Ks. Krzysztofem którzy wraz z innymi Salezjanami wcześniej w 
Krakowie przyjęli Święcenia Kapłańskie, udzielili Błogosławieństwo 
Prymicyjne. 

   Najmłodsze dzieci z naszej Parafii przywitały  ks. Romana, złożyli mu 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Bóg błogosławi Księdzu Romanowi i Jego Przyjaciołom obecnym 
w Przemyślanach : Ks. Jakubowi i Ks. Krzysztofowi ,którzy wraz z 
innymi Salezjanami wcześniej w Krakowie przyjęli Święcenia 
Kapłańskie .  
 

Drogi Księże Romanie.  
 Życzymy Ci, abyś przez całe swoje życie podążał z ufnością i 
nadzieją za Panem. 
 Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. 
 Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi,  
a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z 
potrzebującymi.  
Pielęgnuj w sobie uśmiech,nie zatrać nigdy poczucia humoru. 
Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, 
a On pokaże Ci prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.  
                     

 

                  Z najlepszymi życzeniami  BWS z Przemyślan. 

                        

 

Pierwsza  Komunia Święta w 
naszej Parafii,  16czerwca 

2019r.  

W tym roku jedna nasza Parafianka 

przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa 

do swego serca. 

     Droga Wiktoria  w  tym uroczystym 

dniu życzę Ci jednego – aby Pan Jezus 

pozostał Twoim najlepszym Przyjacielem do końca  dni, a także w życiu 
wiecznym. 

 

     Pamiętaj, że Bóg jest przewodnikiem, który poprowadzi Cię przez 

najbardziej kręte ścieżki. Bóg jest światłem, które oświetli najciemniejszą 
drogę. Bóg jest miłością, która wypełni Twoje serce.Niech sakrament 

Eucharystii umacnia  wiarę, nadzieję i miłość – największe wartości 
podyktowane przez najmilszego Boga. 

 


