
łaska spły Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 

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

Chociaż minął 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. 
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„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest 
prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu 

Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”. 
                                                                                          (Jan Paweł II) 

http://moodle.zsp-cogito.pl/galeria/_zrodlo_wiary_luter_2013/
mailto:ks.piotr.sdb@op.pl


KALENDARZ LITURGICZNY – CZERWIEC. 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE 

             1. VI.  NMP Matki Kościoła. 
4.VI. Jezusa Chrystusa, Najwyszszego i wiecznego Kapłana. 

            7.VI.  Najświętsyej  Trójcy. 
4. VI.  Św. Franciszka. 

11. VI.  Ciała i Krwi Pańskiej. 
     13. VI. Św. Antonija Padewskiego. 
     19. VI. Uroczystość  Serca Jezusowego. 

     20.VI. Niepokalanego Serca NMP. 

24. VI. Św. Jana Chciciela. 
26. VI. Św. Zygmónta Gorazdowskiego. 
29. VI. Św. Ap. Piotra i Pawła. 

                             Obietnice Serca Jezusowego. 

      Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, 
dotyczących czcicieli Jego Serca: 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 

2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie 
czczony. 

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje 
wypisane w Sercu moim. 

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, 
którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć 
miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę 
pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, 
Serce moje będzie im pewną 5. Nasza odpowiedź na miłość Serca 
Jezusowego. 

Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł  
 

Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł  
Góry tak wielkiej by On przesunąć nie mógł  
Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł  
Smutku głębokiego by ukoić nie mógł  
 

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata  

Wiedz drogi bracie że On poradzi i twym  

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata  

Wiedz droga siostro że On poradzi i twym. 

 

wa na nas przez Jej Niepok Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chsześcijanina. 
 



       ----- Для  Вас  Діти  --  казочка. 
yszszego i wiecznego Kapłana. 

13. VI. Św.  ПОЛЕ. 
 

 Один батько залишив своїм синам у спадок поле. Брати його 
справедливо поділили — навпіл. Один брат був багатий і нежонатий, а 
другий — бідний і мав купу дітей. 
     Настали жнива. Не йде сон на очі багатому братові, думки в голову 
лізуть: 
     Я багатий, навіщо мені стільки збіжжя? А мій брат бідний, йому 
треба годувати сім’ю”. 
     Устав з ліжка старший брат, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і 
переніс на братове. 
     Тієї ж ночі бідний брат міркував собі так: 
     “Мій брат не має ні жінки, ні дітей. Єдине, що може його бодай 
трохи втішити, — це багатство. Допоможу йому побільшити 
багатство”. 
     Він устав, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на 
братове. 
     Вранці обидва брати потайки дуже дивувалися, що снопів на їхніх 
полях не поменшало. 
     Те саме діялося наступними ночами. 
     Кожен переносив своє збіжжя на братове поле, і обидва щоранку 
дивувалися, що його не убуває. 
     Але однієї ночі, переносячи снопи, брати зустрілися на межі. Вони 
все зрозуміли, засміялися і радісно обійняли один одного. 
     У цей момент почувся голос з неба: “Місце, на якому об’явилося 
стільки братньої любови, заслуговує на те, щоб на ньому постав храм 
— храм братньої любови”. 
     І справді, на тому місці цар Соломон збудував храм. 
 on Чи вдалося б цареві Соломону сьогодні знайти місце для храму? 

 
                                             Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі» 

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

Chociaż miną już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o modlitwie  --   
Koronki  do Bożego  Miłosierdzia. 
My mamy za co dziękować  Bogu i mamkój na Ukrainie i w świecie.  

Więc  znajdKochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!!! 
 

     Czas nabiera szybkości już prawie  połowa 2020 roku, który zmienił 
nasze dotychczasowe spokojne życie.  Każdy z nas miał czas w tych 
ostatnich miesiącach  pomyśleć jak kruche  jest życie doczesne, do dzisiaj 
boimy się  jak kiedyś Apostołowie co z nami będzie po śmierci Jezusa. A 
przecież Jezus jest Panem  Życia i śmierci do Niego należy czas i wszystko. 

Dlaczego się bać,  skoro Bóg jest 
naszym Panem.  

     Weszliśmy w miesiąc Serca 
Jezusowego, które tak nas ukochało, 
oddając życie za każdego z nas.  
     Jezus Król Miłości zapomniany od 
swoich Bliskich. 

     Czas Bracia i siostry powrócić do 
Jezusa, On czeka na każdego z nas w 
Kościele. „Przyjście do Mnie 
Wszyscy, a Ja Was pokrzepię”. Jeżeli 
Bóg nam nie pomoże, kto nam pomoże. 
Miejmy oczy i serce otwarte, nie  dajmy 

się zastraszyć małemu wirusowi, 

przecież mamy Lekarza Jezusa, który 
leczy nasze dusze i ciała. 

     Miesiąc czerwiec obfituje w Uroczystości już w Niedziele po 
Uroczystości Ducha  Świętego, którego prośmy o umocnienie naszej wiary i 
miłości do Boga Ojca, przeżywać będziemy największą tajemnicę Trójcy  
Przenajświętszej Ojca i Syna i Ducha  Świętego, naszemu Bogu należy się  
największa chwała od Dzieci, których stworzył, odkupił i uświęcił. 
     Pamiętajmy kim jesteśmy i kogo mamy za Ojca i  Przyjaciela. A już w 
następną niedzielę  będziemy na Ukrainie obchodzić Uroczystość Bożego 
Ciała, Jezus ukryty pod postaciami chleba i wina został z nami do końca 
świata i chce byśmy Wszyscy Go przyjmowali do naszych chorych i 

biednych Serc. 

     A 21 czerwca, w niedzielę osobiście będę dziękował Bogu za 40 lat 
mego Chrystusowego Kapłaństwa, Dar tak wielki i niepojęty, za który 
powinienem przez całe życie dziękować, na który nie zasłużyłem. A jednak 



Pan spojrzał i mnie grzesznika pośród tylu innych powołał, aby prowadzić 
Wiernych do Boga i pomóc zbawić Dusze luckie. Bogu, Maryii, św. Janowi 
Bosko, św. Patronom Piotrowi i Pawłowi, Aniołowi Stróżowi dziękuję za 
otrzymane łaski,  zdrowie i pomoc w ciągu tych 40 lat Chrystusowego 
Kapłaństwa. 
     Bogu dziękuję za moich zmarłch Rodziców Gertrudę i Józefa, który 
nauczyli mnie kochać Boga i Ludzi, dziękuję za Rodzeństwo, Krewnych, 
Przyjaciół i za Was Parafian, i tych wszystkich których spotkałem  na mej 
Drodze  Życia, niech Bóg  Wam wynagrodzi za wszystko Dobro i 
życzliwość którą otrzymywałem od Was, będę prosił Boga przez 
wstawiennictwo Maryii Wspomożycielki Wiernych o zdrowie i wszelkie 
Łaski Boże, abyśmy do końca naszch  dni kochali Boga i byli Mu wierni, 
dając swiadectwo wobec świata, któży się zagubił, abyśmy Wszyscy 

zasłużyli na niebo. 
                                                                             

                                                                                        Ks. Piotr Smolka.   

  
 „…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i 
jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce 
człowieka nabiera zdolności miłowania”. 
                                                                                          (Jan Paweł II) 

Św. Barsanufiusz: 

"Czy siedzisz, czy idziesz, czy pracujesz, czy jesz, czy robisz 

jeszcze coś innego, nie wahaj się modlić, mamy bowiem 
przykazane czynić to nieustannie w każdym miejscu. Bóg jest 
wszędzie. Nawet jeśli masz zakrytą głowę, nie unikaj modlitwy. 

Strzeż tylko tego, by nie czynić tego z lekceważeniem." 

 

 
 

 

 

 

 

Prosiłem Boga, by odebrał mi moja 
pychę, a Bóg powiedział - Nie. 

Powiedział mi, że to nie On ma mi ją 
zabrać, ale ja mam ją odrzucić. 
Prosiłem Boga, by uzdrowił moje 

niepełnosprawne dziecko, a Bóg 
powiedział - Nie. 

Odpowiedział, że dusza dziecka jest 
zdrowa, a jego ciało tymczasowe. 
Prosiłem Boga, by obdarzył mnie 
cierpliwością, 
a Bóg powiedział - Nie. 

Powiedział, że cierpliwość jest 
ubocznym rezultatem wielkich 

trudności i nie można jej otrzymać, ale 
można na nią zasłużyć. 

Prosiłem Boga, by dał mi szczęście, a Bóg powiedział - Nie. 

Powiedział, że On daje błogosławieństwa, a szczęście jest w moich rękach. 
Prosiłem Boga, by oszczędził mi cierpienia, a Bóg powiedział - Nie. 

Powiedział, że cierpienie odrywa cię od światowych trosk i przybliża do 
Mnie. 

Prosiłem Boga, by sprawił, żeby mój duch wzrastał, 
a Bóg powiedział - Nie. 

Powiedział, że sam muszę wzrastać, a On będzie mnie korygował. 
Prosiłem Boga, by pomógł mi kochać innych tak, 
jak On kocha mnie i Bóg powiedział -  
Ach, nareszcie zaczynasz rozumieć !!! 

Prosiłem o siłę i Bóg dał mi trudności, by uczynić mnie silnym. 
Prosiłem o mądrość i Bóg dał mi problemy do rozwiązania. 
Prosiłem o odwagę i Bóg dał mi niebezpieczeństwa do pokonania. 
Prosiłem o miłość i Bóg dał mi nieszczęśliwych ludzi, bym im pomagał. 
Prosiłem o przysługę, a On dał mi sposobność. 
Nie otrzymałem nic, czego pragnąłem. 
Dostałem wszystko, czego potrzebowałem. 
Moja modlitwa została wysłuchana. 
 

ddd 



  

                                              Wspólna droga. 
 

     Co łączy apostołów Piotra i Pawła? Przede wszystkim to, że chociaż 
obdarzeni różnymi cechami, darami i talentami, chociaż różne były ich 
drogi do Jezusa, budowali jeden Kościół Chrystusa. Słynny spór między 
nimi, w którym z ust św. Pawła padły pod adresem św. Piotra ostre słowa 
napomnienia, jest dowodem wielkiego zatroskania o jedność wierzących. 
Teolodzy podkreślają, że św. Paweł kształtował swą myśl teologiczną 
wokół słów św. Piotra: ”Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez 
łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni” (Dz 15,11). 
 

”Patrz na wysoką mądrość Bożą... Piotr - początek wiary prawowiernej, 
wielki tłumacz tajemnic kościelnych, chrześcijanom radca potrzebny, skarb 
niebieski, uczony apostolstwa od Pana. Paweł, wielki kaznodzieja prawdy, 
sława wszystkiego świata, człowiekiem jest w niebie, a aniołem na ziemi” - 
wskazywał przed wiekami ks. Piotr Skarga. 
 

Dwóch wielkich Apostołów łączą również miasta - Jerozolima i Rzym. Są 
dwoma biegunami ich życia. Ich misja dawania świadectwa miała swe 
źródło w Jerozolimie, a dopełniła się w Rzymie. To zastanawiające, że Bóg 
uchronił ich obu od tak licznych niebezpieczeństw, które czyhały na 
pierwszych chrześcijan, by krew za wiarę, która ich łączyła, przelali w 

centrum ówczesnego świata. ”»Skała« i »Wybrane narzędzie« spotkali się 
w końcu tu, w Rzymie. Tutaj wypełnili swą posługę apostolską, 
przypieczętowując ją przelaną krwią. Tajemnicza droga wiary i miłości, 
która prowadziła Piotra i Pawła z ich rodzinnej ziemi do Jerozolimy, 

następnie do innych zakątków świata i wreszcie do Rzymu, stanowi w 
pewnym sensie przykład szlaku, który musi przebyć każdy chrześcijanin, by 
złożyć świadectwo Chrystusowi w świecie” - stwierdził przed dwoma laty 
Jan Paweł II. 
 

 

ccz 

 

 

 

 

Wystarczyła ci sutanna uboga 

i ubogi wystarczył ci ślub, 
bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 

i wiedziałeś co tobie dał Bóg.RGICZNY – 

 

 

 CZERWIEC. To Ty usłyszałeś  słowa 
Chrystusa: "Pójdź za Mną", a Bóg 
stawiając Ciebie na naszej drodze życia 
obdarzył nas wielką łaską. Dziękujemy, że 
jesteś z nami i dla nas. 
 

Wz okazji TROSCE O BOŻEwdro ŻYdrdhh                                                               

z okazji 40lecia Kapłaństwa i Dnia 
Imienindżyczymy Tobie, Wielebny 
Księże Piotrze 

byś 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 zatracaj nigdy poczucia humoru. 

Siej ziarno, a ono da plon obfity. 

Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi,  
Wielebny Księże, 
Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, 
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, 
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca. 
a On pokaże Tobie Prawdę 

i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem 

 

4. VI.  Św. Franciszka. 



5. VI.  Św. Bonifa                                             cy. Szczęść Boże.  
inę śmierci.two rozszerzał O Najsłodsze Serce Jezusa, 

przebacz, powróć, 
zamieszkaj we mnie! 

 

       Czy jest jaki kraj na ziemi, chociażby jeden zakątek na wielkim 
chrześcijańskim świecie, gdzieby matka siedząc nad kołyską dziecięcia nie 
powtarzała słodkiego Imienia Jezus, gdzieby nie uczono dziecięcia 
wymawiać tego Świętego Imienia niewinnemi ustami? Czy jest miejsce na 

ziemi, gdzieby umierający nie miał na ustach tego Imienia, jako oznaki 
najwyższej miłości? Od lasów dziewiczych aż do hałaśliwych stolic Europy 
dochodzą głosy ludzkie i łączą się w potężny a słodki hymn miłości, mający 
na celu głosić i rozszerzać dobroć i Miłość Serca Jezusowego. 
       Bo jakże nie sławić tej Miłości, którą nawet czas, co wszystko burzy, 
tylko ją powiększyć może? Nie słyszeliśmy głosu Jezusa, nie dano nam 
było widzieć Jego cudów, nie przysłuchiwaliśmy się Jego nauce; daleko 

stoimy poza Jego życiem ziemskiem, a przecież Go sławimy i miłujemy. 
Od czasów Jego urodzenia doznała ziemia niejednego wstrząsu, znikły 
rozliczne państwa, wiele katastrof spadło na głowy ludów. Ale poprzez 
szybko mijające stulecia, poprzez śpieszące w ciągłym pościgu pokolenia 
ludzkie, błyszczy świetnie wizerunek Chrystusa, jako uosobienie Miłości. A 
tę Miłość któż wypowie? Wyższa Ona niż niebo, głębsza niż ocean, 
rozleglejsza niż wszechświat, dłuższa niż wieczność. 
       Chcąc powiedzieć, że przyjaciel otacza nas miłością, mówimy, że ktoś 
nas kocha, mówimy, że nosi nas w sercu. Gdy człowiekowi wyrządził jego 
bliźni krzywdę, gdy go zawiódł lub zdradził, ów człowiek mówi: zranił mi 
serce. Stąd ów zwyczaj ogólny, że wszystkie czyny i wrażenia mierzymy 

sercem. 

       Serce Jezusa jest sercem prawdziwie ludzkiem; 

       Narodził się z Matki, brał pokarm, żył, pracował, jak inni ludzie; był 
nam podobny we wszystkiem prócz grzechu. A uczucia Chrystusa, jakże to 
wierne i prawdziwe uczucia ludzkie! Nieraz płakaliśmy nad grobem 
przyjaciela swego; ubolewaliśmy nieraz nad smutnemi losami naszego 

kraju; smutkiem napełniało się Serce Jezusa na myśl o upadku i zniszczeniu 
miasta św., Jerozolimy; płakał również Jezus nad grobem przyjaciela 
swego Łazarza; zachwyca nas niewinność dzieci, tuliło do siebie dziatki i to 
Serce Najświętsze. Wszystkie nasze uczucia pałały w tem Sercu. 

y, będą miały inikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu 
w intea problemu by Bóg rozwiązać nie mógł  

 

       Lecz Jezus był nie tylko człowiekiem, był On Bogiem. Istotnie, jeżeli 
przebiegniemy całe życie Pana Jezusa, od żłóbka betlejemskiego aż do 
śmierci krzyżowej, to mimowoli musimy powiedzieć: „Zaisteć Ten był 

Synem Bożym.” Tak żyć i tak umierać, jak żył i umierał Jezus, może tylko 
prawdziwy Bóg. Stąd nie zaprzecza, lecz potwierdza słowa wyznania św. 

Piotra: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.” Oto Chrystus, Bóg-

Człowiek, istota nieskończona! Stąd też Serce Jezusa jest źródłem tej 
Miłości nieskończonej, którą nas ukochał aż do śmierci. Serce było 

pobudką, że wylał za nas Swą Krew Przenajświętszą i uczynił Ją zadatkiem 
przyszłego życia naszego. Serce jest tem siedliskiem, z którego unosi się 

czar miłości, podnosi nas, utrwala w dobrem, żywi i wieńczy. Więc jakże tu 
nie kochać za to Jezusa, jakże nie czcić Najsłodszego Jego Serca? 

       Serce Jezusa! Toż to suma tych uczuć Chrystusa, które z Niego czynią 
ów wzór doskonałości, jakiej świat po raz drugi nie ujrzy. To jest ów 
symbol największej Świętości, jak po ziemi się przesunęła; to wyraz 

największej dobroci, dla której bogacze rzucają bogactwa i zaszczyty, 
potężni stają się pokornymi, dla której wszyscy gotowi iść na męczeństwo. 

     

       Serce Jezusa! Pozwól niech uklęknę przed Tobą. Widzę tę chwilę 
tragiczną. Twoje Ciało wisi na Krzyżu. Zbliża się żołnierz, który włócznią 

sięga do boku Twego. Z Serca Twego wypływa strumień Krwi, a z Nią 
płynie na nas odkupienie, płynie życie, wsiąka w nas szczęście. Więc gdy 
spojrzę duchem na tę scenę tragiczną, nie wiem, czy boleć, czy cieszyć się 
mam. Więc tylko kolana zgiąwszy, wolę milczeniem czcić to Najsłodsze 

Serce Jezusa. 

       Ale Serce Jezusa jest także źródłem tego aktu bolesnego, który Męką 
Pańską nazywamy. Znamy drogę krzyżową. Co ludzkość ma w sobie bólu i 
cierpień, to włożyła w Drogę Krzyżową, którą odbył Jezus; a odbył Ją, bo 
Go Serce do tego skłoniło. Więc w Sercu Jezusa mieszczą się wszystkie 

bóle i cierpienia ludzkości. A cierpiał nie za Siebie, lecz za ludzkość 
grzeszną, aby cierpieć nie potrzebowała. Jak wielka cześć, miłość i 

wdzięczność z naszej strony należy się Najsłodszemu Sercu Jezusa! Jak 
bardzo powinny serca nasze gorzeć miłością do Serca Jezusowego  za te  

https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/06/12/godzinki-do-najslodszego-serca-jezusowego/
http://blogmedia24.pl/node/73183

