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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

ROK B 24 VI 2018 R. NR 388
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 49, 1 - 6) Bóg ukształtował Jana na swojego sługę
Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z
łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem
uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę
zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: „Tyś sługą moim, w tobie
się rozsławię”. Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic
zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego.
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”. A teraz przemówił
Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do
Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi: „To zbyt mało, iż jesteś mi
sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela.
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców
ziemi”. Oto słowo Boże.
PSALM 139
Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.
DRUGIE CZYTANIE
(Dz 13, 22 - 26) Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: „Bóg dał ojcom
naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: «Znalazłem

Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni
moją wolę». Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg
Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest
nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan
mówił: «Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten,
któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach». Bracia, synowie rodu
Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka
o tym zbawieniu”. Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.
EWANGELIA
(Łk 1,57-66.80) Narodzenie się Jana
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego,
Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię
Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali
więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał:
„Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego
usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich
sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się.
zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali:
„Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł
i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed
Izraelem. Oto słowo Pańskie.
Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Jedna godzina cichego wsłuchiwania się w Słowo Boże sprawiłaby często więcej niż długie
obrady, posiedzenia i dyskusje. Jedna chwila modlitwy może być owocniejsza niż całe stosy
książek. Nie działamy przecież tylko przez to, co robimy. Niekiedy wydaje się, że za
pośpiechem naszego działania kryje się nieufność wobec mocy Bożej, a za mnożeniem
naszych dzieł jakiś bezwład naszej wiary. Chcielibyśmy budować ostatecznie na tym, co
sami osiągniemy i dokonamy. Ale działanie człowieka nie polega przecież jedynie na
zewnętrznej aktywności. Działamy nie mniej przez to, kim jesteśmy, jeśli stajemy się
dojrzali i autentyczni, i wolni, zapuszczając korzenie naszego bytu w twórczej kontemplacji
Boga. Jeśli szczerze wymawiamy słowa Kyrie elejson, (Panie zmiłuj się), jeśli naprawdę z
głębi naszej nędzy wołamy do Boga, to uznajemy, kim jesteśmy i kim On jest: jest to
uwielbienie Bożej wspaniałości. Mówimy bowiem w rzeczy samej: Spójrz na mnie, jestem
niczym, lecz Ty jesteś wszystkim; jestem pełen nędzy, lecz Ty jesteś możny i możesz
uleczyć nędzę całego świata. Jestem grzeszny i zły, lecz Ty jesteś pełen szczodrej miłości.
Miłujesz nie jak ludzie, którzy kochają tych, którzy są im sympatyczni. Kochasz także
żebraka w łachmanach, syna marnotrawnego. Kochasz nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy,
lecz dlatego, że Ty jesteś dobry.

OGŁOSZENIA

1

W piątek taca będzie przeznaczona na konserwację Bazyliki św. Piotra na
Watykanie oraz na działalność apostolską i charytatywną Stolicy Apostolskiej.
Tego dnia, z racji uroczystości, można spożywać pokarmy mięsne.

2

W piątek udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy posługując się
pobożnie przedmiotami kultu (krzyż, różaniec, szkaplerz lub medalik)
pobłogosławionymi przez papieża lub biskupa, dodadzą do swoich modlitw
Wyznanie Wiary. Udziela się również odpustu zupełnego wiernym, którzy
nawiedzą katedrę, konkatedrę lub bazylikę mniejszą i tam pobożnie odmówią
Ojcze nasz i Wierzę. Pozostałe warunki odpustu to: stan łaski uświęcającej,
przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się
przywiązania do grzechu nawet lekkiego.

3 W niedzielę uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną po Mszy Świętej o
g. 1000.

4. Zapraszamy do pobożnego uczestnictwa w do Nabożeństwach Czerwcowych,
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są sprawowane w niedziele o g.
1730, a w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej. Zachęcamy też do
wspólnej modlitwy przy kapliczkach.

5

Informujemy, że Kancelaria Parafialna, od poniedziałku 25 czerwca, czyli od
jutra, będzie czynna tylko w następujące dni:
Poniedziałki (1830 – 1930); Środy (1700 – 1800); Piątki (1700 – 1800)

6 Koło Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do Matki Bożej w Częstochowie
w dniu 8 lipca (niedziela). Wyjazd o g. 500 z przed naszego kościoła. Koszt 50 zł.
Zapisy u p. Danuty pod nr telefonu: 512-139-606.

7 Zapowiedzi: Szymon Albert Lesiński, kaw. z par. tut. i Natalia Parafieńczyk,
panna z par. MB Częstochowskiej w Wołominie; Wojciech Myśliwiec, kaw. z
par. tut. i Dominika Kuracka, panna z par. w Sochaczewie; Paweł Kieliszczyk,
kaw. z par. tut. i Magdalena Janicka, panna z par. tut.; Andrzej Bronisz, kaw. z
Warszawy i Katarzyna Szmidt, panna z par. tut.; Krzysztof Hubert, kaw. z par
tut. i Marta Kosowska, panna z par. Sulejówek – Miłosna;

8 Informujemy

naszych Parafian, że na mocy decyzji ks. bpa Romualda
Kamińskiego, ks. Łukasz, został mianowany wikariuszem w parafii św. Wita w
Karczewie. Obowiązki w nowej parafii podejmie od dnia 26 sierpnia br.
Dziękujemy ks. Łukaszowi za posługę w naszej parafii i polecajmy Go Panu
Bogu w naszych modlitwach.

9

Informujemy, że tak jak było w latach ubiegłych, kolejny numer gazetki
pojawi się na początku września.

Niedziela, 24.06. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
700
++Jana Osik (imieninowa), Mariannę, Stanisława Szczęsnych
00
10
Dziękczynno – błagalna w dniu imienin Ks. Proboszcza Jana, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
00
12
++Janinę, Władysława Dobosz, Jana Góreckiego
00
18
Dziękczynno – błagalna z okazji imienin Danuty i Mariana, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
Poniedziałek, 25.06.
700
1800
Rez. p. Wąsowska
Wtorek, 26.06.
700
1800
Dziękczynno – błagalna w 6 rocznicę urodzin Krzysia, o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny
Środa, 27.06. WSPOMNIENIE NMP, MATKI NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
700
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Katarzyny
00
18
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i
łaskę zdrowia dla Ewy; O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Parafialnego
Zespołu Caritas, w intencji wolontariuszy, darczyńców i podopiecznych; +Włodzimierza
Bielińskiego; +Teresę Nalewajek (30 dzień po pogrzebie); ++Władysławę, Tadeusza,
Mariannę Krystosiak; +Sebastiana Binkowskiego (4 rocznica); +Henryka Tyczyńskiego (1
rocznica), zm. z r. Tyczyńskich i Wardów; ++Władysławę i Stanisława Kaczyńskich; +Artura
Grzegorczyka; ++Kazimierza (31 rocznica), Izabelę Michałowskich, Genowefę i Jana Boruc,
Celinę, Edmunda Banaszek; ++Władysława, Józefę Kwiatkowskich; ++Jana i Janinę Gniado;
++Władysławę i Władysława Roś;
Czwartek, 28.06. WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
700
++Janinę i Zygmunta Nowczyk, (w rocznicę śmierci)
WIGILIA UROCZYSTOŚĆI ŚW. APOTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
1800
Rez. p. Orłowska
Piątek, 29.06. UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
700
++Teresę Kaczor, Mariannę, Franciszka, Zbigniewa, Mariana Dębskich
00
18
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i
łaskę zdrowia dla Ewy; O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Parafialnego
Zespołu Caritas, w intencji wolontariuszy, darczyńców i podopiecznych; +Włodzimierza
Bielińskiego; +Teresę Nalewajek; ++Leopolda Ładno (45 rocznica), jego rodziców i
Mirosława Drabiak; ++Piotra, Antoniego, Annę Szuba; ++Lucynę Stolarską, Zofię i
Stanisława Tkaczyków; ++Danutę, Aleksandra, Waldemara Książek, Franciszkę Bortkiewicz;
++Jerzego Sztygowskiego (1 rocznica), Barbarę, Danutę, zm. z r. Sztygowskich i Poradów;
++Adama Zagórskiego, Barbarę Zawadzką, zm. z r. Zagórskich, Kowalczyków,
Noskiewiczów;
Sobota, 30.06.
700
++Zdzisława (4 rocznica), Halinę (intencja imieninowa), Jadwigę, Władysława Świderskich,
Aleksandra Adamiaka
00
18
++Henryka Malinowskiego, zm. z. Malinowskich, Tchórznickich i Kamińskich
Niedziela, 01.07. XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
++Irenę Tkaczyk (14 rocznica), Jana, Zuzannę Tkaczyków
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
Rez. p. Dobosiewicz- Sieczka
1800
++Jana, Helenę Pustoła

