
 Dzisiejsza liturgia słowa dużo mówi o odpuszczaniu grzechów. Prorok Natan ogłasza od-
puszczenie grzechów królowi Dawidowi, Jezus odpuszcza grzechy nierządnicy. Dar przebaczenia 
popełnionych win jest dla człowieka czymś wielkim, ale zarazem bardzo często niezrozumiałym, 
a przez to też i niedocenionym.
 Możemy zauważyć taką ogólną społeczną zależność, że to, co wspólne lub darmowe, jest 
często zupełnie nieszanowane. Wystarczy spojrzeć wokół siebie i znajdziemy bez problemu oznaki 
bezmyślnego niszczenia tego, co jest wspólnym dobrem. I być może w takiej mentalności możemy 
znaleźć źródło niezrozumienia darmowości odpuszczenia grzechów i, dalej, darmowości zbawienia.
 Aby odkryć wielkość daru przebaczenia, trzeba najpierw uświadomić sobie, czym jest 
grzech. Jest on wystąpieniem przeciwko miłości Stwórcy, jest odejściem od Życia i zwróceniem się 
ku śmierci. Jest takim sposobem postępowania, który prowadzi człowieka do unicestwienia.
 Jeśli w ten sposób spojrzymy na każdy nasz grzech, to zrozumiałymi staną się dla nas słowa 
psalmu: „Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy (...)” (Ps 32,1-2). Odkrycie prawdy o dramacie grze-
chu daje człowiekowi siłę do tego, by stanąć przed Bogiem w całkowitej prawdzie o sobie: „Grzech 
wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy” (Ps 32,5).
 Odpuszczenie grzechów, którego możemy dostąpić w sakramencie pokuty i pojednania, 
prowadzi nas do tego, co św. Paweł ujmuje w słowach: „(...) razem z Chrystusem zostałem przybity 
do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,19-20). Nie żyję już dla grzechu, 
lecz moje życie staje się życiem w łasce, czyli w zażyłości z Chrystusem. Dotknięcie tragedii własnego 
grzechu i odkrycie, że odpowiedzią na nią jest Chrystus, sprawia, że zbawienie, choć darmowe, staje 
się dla mnie czymś pożądanym i cennym, bo ten, komu wiele się daruje, bardziej miłuje.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3

 Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryze-
usza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowie-
dziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąw-
szy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. 
Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
 Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, 
wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus 
rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wie-
rzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie 
mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon 
odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś.
 Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twe-
go domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. 
Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie 
namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone 
są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.
 Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić 
sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara 
cię ocaliła, idź w pokoju!

13 czerwca
ŚWIĘTY ANTONI Z PADWY, PREZBITER I DOKTOR KOŚCIOŁA

 Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstą-
pił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. 
Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, 
było drugim, najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne 
wykształcenie teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.
 W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych 
przez mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św. Francisz-
ka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku św. Antoniego 
Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, 
postanowił udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. 
Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała 
go burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowe-
go zakonu. Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+1226). Po skończonej kapitule oddał 
się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem w Montepaolo 
w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich 
studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy 
duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św. 
Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
 Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wy-
mowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda 
gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie 
mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z 
całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule 
generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania 
niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji 
papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wra-
żenie, że nazwał Antoniego „Arką Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał kazania do 



tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania 
na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.
 Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany z okrucieństw 
i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na 
zwolennikach papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, 
miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i 
wypuścił cało.
 Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami - miał dar bilokacji, czytania w ludzkich su-
mieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na kapitule general-
nej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował 
na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa 
Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
 Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; 
Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, po-
dróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu św. Antoniego - Il Santo - wznosi się potężna 
bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania 
szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kola-
nach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.

14 czerwca
BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ KOZAL, BISKUP I MĘCZENNIK

 Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Był 
synem Jana, oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a póź-
niej gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił w 1914 roku do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie 
ukończył tzw. kurs teoretyczny. Ostatni rok studiów, zwany praktycznym, ukończył w Gnieźnie. Tam też 
otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku. Planował, że podejmie studia specjalistycz-
ne, ale po nagłej śmierci ojca musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze. Był wikariuszem w różnych 
parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, 
z radością głosił Słowo Boże, dużo się modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.
 W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu, 
kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie. Okazał się 
doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów. Alumni powszechnie uważali go za świętego 
męża. Dwa lata później został powołany na stanowisko rektora seminarium. Obowiązki pełnił do roku 
1939, kiedy Pius XI mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem tytularnym 
Lappy (na Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza biskupa Karola 
Radońskiego w katedrze włocławskiej.
 We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, którą zarządzał po wyjeździe z kraju bi-
skupa diecezjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia postawa stała się wzorem zarówno dla du-
chowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. Niemcy aresztowali go 7 listopada 1939 roku. Najpierw wraz z 
alumnami seminarium i kapłanami został osadzony w więzieniu we Włocławku. Od stycznia 1940 r. do 
3 kwietnia 1941 r. internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu 
z Lądu, więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. 
Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznawał szcze-
gólnych upokorzeń i prześladowań.
 Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad 
siły. Doświadczał tu wyrafinowanych szykan, ciesząc się w duchu, że „stał się godnym cierpieć zelży-
wości dla imienia Jezusowego”. Chociaż sam był głodny i nieraz opuszczały go siły, dzielił się swoimi 
racjami żywnościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie 
niósł posługę duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom. W styczniu 1943 roku ciężko 
zachorował na tyfus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono go na osobny „rewir”.
 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z 
Chrystusem ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w 
krematorium. Po bohaterskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowień-
stwa i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać 
o beatyfikację. Św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 14 czerwca 1987 roku w Warszawie 



przed Pałacem Kultury i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny - dokonał beatyfikacji 
biskupa Michała Kozala. Papież powiedział w homilii: „Tę miłość, którą Chrystus mu objawił, biskup 
Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym: «Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół» (Mt 5, 44). Niech będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, 
pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń 
świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa - Tego, który «do końca umi-
łował»”.

15 czerwca
BŁOGOSŁAWIONA JOLENTA, KSIĘŻNA, ZAKONNICA

 Węgierskie imię Jolenta (Johelet) jest tylko jedno w wykazach hagiograficznych. Otrzymała 
to imię zapewne dla pamięci ciotki, królowej aragońskiej (+1251). Sama Błogosławiona była najczęściej 
jednak nazywana za życia Heleną. Według Jana Długosza imię Helena mieli nadać Jolencie Polacy, a 
księżna chętnie je przyjęła.
 Jolenta urodziła się w 1244 r. w Ostrzyhomiu jako ósme z rzędu dziecko węgierskiego króla 
Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Z jej najbliższej rodziny aż 4 osoby dostąpiły chwały ołta-
rzy: obie jej siostry - św. Kinga i św. Małgorzata Węgierska, ciotka - św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.
 Ówczesnym zwyczajem jako kilkuletnia dziewczynka Jolenta przybyła do Krakowa na dwór 
swej siostry, św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu się wychowywała. Bela IV miał bowiem w 
planie wydać ją za kogoś z książąt piastowskich. W 1256 r. zaręczył się z Jolentą książę kaliski, Bolesław. 
Miała wówczas 12 lat, podczas gdy książę liczył wówczas lat 35. Uroczysty ślub odbył się jednak dopiero 
dwa lata później za specjalną dyspensą papieską, gdy Jolenta miała lat 14. Ślubu udzielił biskup krakow-
ski, Prandota. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki: Jadwiga, Elżbieta i Anna.
 Jolenta była wzorową żoną i matką. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. 
W życie domowe wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i miłości. Wpływ księżnej 
tak dalece udzielił się mężowi, że potomność nadała mu przydomek Pobożnego. Jednak o jej udziale w 
zręcznej polityce męża wiadomości nie mamy. W roku 1257 zmarł książę Wielkopolski, Przemysł I, i 
prawem spadku cały ten obszar przeszedł pod panowanie Bolesława. Kochający książę Bolesław wciągał 
do swoich rządów także bł. Jolentę. W dokumentach podpisuje się nieraz sformułowaniem „umiłowana 
małżonka, pani Jolenta”. Książę okazał się nie tylko doskonałym organizatorem i administratorem ksią-
żęcych dzielnic kaliskiej i wielkopolskiej, ale również dobrym opiekunem Kościoła. Sprowadził fran-
ciszkanów do Kalisza, Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu; uposażył w trzy wsie klaryski w Zawichoście, 
gdzie ksienią była wówczas bł. Salomea; powiększył także uposażenie cystersek w Ołoboku i benedyk-
tynów w Mogilnie. Czynił to nie bez udziału żony. Jolenta chętnie opiekowała się także biednymi i 
chorymi.
 Po śmierci męża w kwietniu 1279 r. i szwagra, męża św. Kingi, Bolesława Wstydliwego, zwol-
niona już od obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wraz 
z siostrą Kingą wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Po śmierci Kingi przeniosła się w 1284 
r. do klarysek w Gnieźnie. Nie wiemy, czy piastowała urząd ksieni (przełożonej), czy też wolała zostać 
zwykłą siostrą. Nekrolog z Lądu podaje jako datę jej śmierci w opinii świętości dzień 17 czerwca 1298 
roku. Jej grób zasłynął wkrótce łaskami i cudami i stał się miejscem pielgrzymek. Jolenta jest patronką 
archidiecezji gnieźnieńskiej oraz miasta Kalisza.

17 czerwca
ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI, ZAKONNIK

 Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Sześć dni póź-
niej na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard. W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 
1847 roku w warszawskim kościele Matki Bożej na Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Pocho-
dził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu 
w czasie pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła matka.
 Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, 
a w latach 1861-1863 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej 
szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod 
Mełchowem i dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków 
znieczulających amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.



 Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki inter-
wencji rodziny. Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, 
potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą 
chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii 
w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego 
malarstwo. Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie z tematów 
religijnych.
 Jeden z jego najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy 
bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata 
Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10). Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu 
miano „polskiego Fra Angelico”. Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym Adama Chmielow-
skiego miały rekolekcje, które odbył u jezuitów w Tarnopolu.
 W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił malar-
stwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem 
pozostania bratem zakonnym. Po pół roku, w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. Do stycznia 1882 
roku leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał 
u swojego brata na Podolu, gdzie w atmosferze spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi 
psychicznej. Zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu, zapoznał się z regułą III zakonu i 
rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród podolskich chłopów. Wkrótce ukaz 
carski zmusił go do opuszczenia Podola.
 W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi 
ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała się przytu-
liskiem. Tutaj zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze 
Chrystusa. Poznał warunki życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa. Był to kolejny moment 
przełomowy w życiu zdolnego i cenionego malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz 
drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, aby 
mieszkając wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej, ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. 
Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jedno-
cześnie początkiem działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, 
zwanego popularnie „albertynami”. Przejęło ono od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla męż-
czyzn przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. W niecały rok później brat Albert wziął również pod swoją 
opiekę ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska, 
stała się zalążkiem „albertynek”.
Formacja dla kandydatów i kandydatek do obu zgromadzeń organizowana była w domach pustelni-
czych; najbardziej znanym stała się tzw. samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowicjat był su-
rowy, aby zawczasu z życia w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze. Do trudnej pracy 
potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo zahartowanych zarówno fizycznie, jak i moralnie. Przytuliska 
znajdujące się pod opieką albertynów i albertynek były otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez 
względu na narodowość czy wyznanie, zapewniano pomoc materialną i moralną, stwarzano chętnym 
możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
 Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliź-
niego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego kalectwa wiele po-
dróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie 
chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani 
byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył współbraci i współsiostry, że 
trzeba być „dobrym jak chleb”. Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było 
również jego udziałem.
 Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który 
założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 
1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Św. Jan Paweł II beatyfikował 
go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest 
patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków.



INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK  13 czerwca 2016 r.

7.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla ks. Adama z okazji rocznicy 
święceń kapłańskich

8.00 Rez.

18.00

1) O Boże błog., radość życia, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla Dorotki z okazji 
urodzin
2) + Bronisława (ona) Brzezińska (12. r. śm.)
3) ++ Mąż Antoni, rodzice: Stanisław i Marianna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W poniedziałek przypada Dzień Fatimski:
• Msza Św. z procesją różańcową o godz. 18:00 – przewodniczył jej będzie ks. neoprezbiter Dawid 
Szabowski.
• Po Mszy Św. o godz. 8:00 całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Zapraszamy do udziału w uroczystości święceń diakonatu, które odbędą się w sobotę, 18 
czerwca, o godz. 10.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Gdyni-Dąbrowie. W naszych codzien-
nych modlitwach pamiętajmy o kandydatach do święceń.

3. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież, na wieczór uwielbienia przygotowujący do 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie prowadzony przez zespół Boży Spontan – w sobotę, 18 
czerwca, o godz. 20:00. W programie: konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, uwiel-
bienie oraz modlitwa wstawiennicza. Więcej informacji na plakatach.

4.Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – codziennie o godz. 17:30.

5. Spotkanie dla ministrantów, aspirantów i chłopców pragnących zostać ministrantami w so-
botę o godz. 11:00 w zakrystii.
6. Spotkanie dla rodziców, których dzieci w przyszłym roku powinny przystąpić do I Komunii 
Świętej w czwartek o godz. 19:30 w kaplicy Matki Bożej.
7. W tym roku Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpoczyna się już 6 lipca, a kończy 
się 21 lipca. Zapisy do grupy biało-czerwonej w parafii NMP Królowej Różańca Świętego w po-
niedziałki, wtorki i środy w godzinach 18:00-19:00 w dolnym kościele.
8. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 3-14 września. Są jeszcze wolne 
miejsca. Więcej informacji na plakatach. Koszt: 900 zł i 385 €. Osoby zainteresowane pielgrzymką 
prosimy o kontakt z ks. Adamem.
9. Od dziś będą wystawione kosze, do których można będzie złożyć produkty żywnościowe dla 
pielgrzymów odwiedzających naszą archidiecezję w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zbie-
ramy: wodę w butelkach od 0,5 do 1 litra (tego potrzeba najwięcej); produkty żywnościowe, które 
będzie można dać pielgrzymom do plecaka, kiedy będą wyruszać na zwiedzanie miast (czekolady, 
ciastka, batoniki oraz produkty, które mogą stać się drugim śniadaniem). Towary powinny mieć 
długą datę ważności i nie wymagać chłodnych warunków przechowywania. Nie zbieramy pro-
duktów do gotowania posiłków (makaronów, mąki itp.). Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 
 śp. Stanisława Rucińskiego (l. 68).



WTOREK   14 czerwca 2016 r.
7.00 ++ Józef i Helena Paczkowscy
8.00 + Julia Taratuta (m-c po pogrzebie)

18.00
1) O Boże błog., opiekę MBF i zdrowie dla ks. Henryka z okazji 60. urodzin
2) O Boże błog., opiekę MBF, potrzebne łaski i zdrowie dla Ewy i Piotra z okazji 30. rocz-
nicy sakramentu małżeństwa

19.00 ++ Jerzy Urbaniak (4. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
ŚRODA   15 czerwca 2016 r.

7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MBF i zdrowie dla sióstr: 
Marii i Franciszki

8.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla Edwarda i rodziny
18.00 ++ Anna, Jan (58. r. śm.), Cecylia, Bronisława (ona) i Stanisław

19.00 ++ Stanisława (ona), Michał oraz zmarli z rodzin Góreckich, Inatlewskich, Rojków i 
Jastrzębskich
CZWARTEK   16 czerwca 2016 r.

7.00 Rez.

8.00 1) ++ Stanisław Dziduszko (2. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
2) ++ Wanda, Władysław i Janina

18.00 ++ Stanisław i Alina
19.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Juliusza

PIĄTEK   17 czerwca 2016 r. 
7.00 + Ryszard Raszeja
8.00 ++ Stefania (24. r. śm.), Anastazja i Wincenty

18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Magdaleny i Jarosława z 
okazji 10. rocznicy ślubu

19.00 1) ++ Tadeusz Białasiewicz oraz zmarli z rodzin ob. stron
2) O pogłębienie wiary, nadziei i miłości wszystkich, którzy ufają Bożemu Miłosierdziu
SOBOTA   18 czerwca 2016 r. 

7.00 ++ Mama Leokadia (13. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
8.00 ++ Ignacy (17. r. śm.) oraz syn Tadeusz (3. r. śm.)
18.00 ++ Rodzice: Jan i Aniela oraz Zofia, Józefa (ona) i Janusz
19.00 + Henryk (29. r. śm.)

NIEDZIELA    19 czerwca 2016 r.
6.30 Za parafię

8.00 Msza Św. wynagradzająca NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu polskie-
go i całego świata

9.30 ++ Paulina, Ksawery, Henryk i Krystyna oraz dziadkowie, chrzestni i zmarli z rodzin ob. 
stron

11.00 ++ Jadwiga (5. r. śm.) oraz Stefan, Jerzy i Joanna
12.30 ++ Zenon Dudziński (10. r. śm.) oraz rodzice
14.00 ++ Marian (12. r. śm.) oraz Czesław Grzempowski (25. r. śm.)
18.00 ++ Rodzice: Maria i Tadeusz, Janina i Jerzy oraz Aleksander

19.30 Dziękczynna w 2. rocznicę ślubu Agnieszki i Jakuba z prośbą o Boże błog. i opiekę MBF 
dla nich i całej rodziny



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 19 czerwca, przed Mszą Św. o 
godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.
O JAKIM WIELKIM GRZECHU KRÓLA DAWIDA MÓWIŁ PROROK NATAN W DZISIEJSZYM 
PIERWSZYM CZYTANIU (2 Sm 12,1.7-10.13)?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:


