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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.
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PIERWSZE CZYTANIE
(Ez 17, 22-24) Bóg wywyższa drzewo niskie
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z
najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i
wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda
owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka,
wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa
na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo
niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje
drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». Oto słowo Boże.
PSALM 92
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.
DRUGIE CZYTANIE
(2 Kor 5, 6 - 10) Staramy się podobać Bogu
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy
pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu
postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i
stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim,
czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele,
złe lub dobre. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie,
będzie żył na wieki.
EWANGELIA
(Mk 4, 26-34) Przypowieść o ziarnku gorczycy
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie
kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na
ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom. Oto słowo Pańskie.

Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Bóg, który targuje się z człowiekiem? Świat, którego losy zależą od wyniku
targowania się z człowieka z Bogiem – wydaje się nam to równie niewiarygodne,
jak niewiarygodnym wydaje się Bóg, którego przez natręctwo można w końcu
skłonić do ustępstw. A więc trzeba nam z wolna i z trudem przedzierać się do
światła. Bowiem, kiedy słyszymy: kto prosi, ten otrzymuje, to w obliczu naszego
doświadczenia brzmi to prawie jak ironia. Należy się jednak dobrze wsłuchać w
Boże słowo. Bóg nie daje po prostu byle czego. Nie jest bożkiem odbierającym
człowiekowi jego byt człowieczy i zamieniającym świat w krainę z bajki. Bóg
daje to, co Boskie, to, co tylko On dać może. Daje Ducha Świętego (Łk 5,13):
On jest Darem Ojca dla dzieci, Chlebem Bożym, którym ludzie żyją. Jego
musimy wyprosić u Ojca, ponieważ Go potrzebujemy, a tylko Bóg dać Go może.
Tylko ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem – a może trzeba
będzie trwać bardzo długo – modli się prawdziwie. Tak jak człowieka można
poznać tylko wtedy, kiedy dzieli się z nim kawał życia, tak nie może być mowy o
modlitwie, gdy tylko w jakiejś potrzebie zwracamy się na krótką chwilę do Boga.
Modlitwą jest trwanie przed Nim, pukanie do Jego drzwi, właśnie wtedy, kiedy
wydaje nam się, że nie słyszy. Tylko w ten sposób będziemy zdolni rozpoznać w
ogóle dar ponad dary, Jego Dar: Ducha Świętego; tylko wtedy będziemy zdolni
pytać o to, co Bóg daje, i przyjąć to – dar, od którego zależy prawdziwie życie
nasze i świata. Poczujemy się w końcu zmuszeni przyswoić sobie prośbę
uczniów: Panie naucz nas modlić się. Potrzebujemy modlitwy, żyjemy modlitwą,
ale nie umiemy się modlić. Ty naucz nas modlitwy, Ty sam.

OGŁOSZENIA
1 Dziś w naszej diecezji odbywa się zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla
księży studiujących.
2 Przypominamy, że we wtorek (19 czerwca) od g. 1600 i we środę (20 czerwca)
od g. 1600 na Sali Teatralnej odbędzie się egzamin – rozmowa z kandydatami do
Sakramentu Bierzmowania wg porządku podanego na ostatnim spotkaniu.
3 W czwartek od g. 1630 zapraszamy dzieci i młodzież na spowiedź na
zakończenie Roku Szkolnego. Przypominamy także i prosimy, aby rodzice
wypełniając zobowiązania wynikające z Chrztu Świętego dbali o pobożne
uczestnictwo we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej oraz o systematyczną
spowiedź swoich dzieci.
4 W piątek o g. 800 zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, katechetów,
pracowników szkół, rodziców na Mszę Dziękczynną na zakończenie Roku
Szkolnego.
5 W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.
6 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.
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.
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Informujemy, że Kancelaria Parafialna, od poniedziałku 25 czerwca, będzie
czynna tylko w następujące dni:
Poniedziałki (1830 – 1930)
Środy (1700 – 1800)
Piątki (1700 – 1800)

8 Zapowiedzi: Tomasz Grądzki, kaw. z par. tut. i Justyna Koczkodan,
panna z par. w Grajewie; Grzegorz Lech, kaw. z par. tut. i Małgorzata
Miśko, panna z par. Długa Kościelna; Mateusz Ziarno, kaw. z
Warszawy i Angelika Podstawka, panna z par. tut.; 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.;

Niedziela, 17.06. XI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski w 22 rocznicę ślubu Anny i
Sylwestra oraz dla ich dzieci: Pauli, Nicol i Oskara
00
18
O Boże błogosławieństwo , łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Leny
Poniedziałek, 18.06.
700
1800
Dziękczynno- błagalna w 30 rocznicę ślubu Bożeny i Marka, o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dl nich i ich dzieci
Wtorek, 19.06.
700
1800
Rez. p. Mironiuk
Środa, 20.06.
700
+Antoniego Modzelewskiego (3 rocznica)
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; +Wiesława Gójskiego; ++Paulinę, Czesława i
Stanisława Krochmalów, Krystynę i Stefana Gago; +Arkadiusza Wasilewskiego (28
rocznica); +Artura Grzegorczyka;
Czwartek, 21.06. WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
700
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Wojciecha
00
18
Rez. p. Czyżkowska
Piątek, 22.06.
700
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie Woli Bożej
00
8
MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
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 (30 dzień po pogrzebie);
+Andrzeja Chojnackiego (intencja z okazji Dnia Ojca); +Zenobiusza Boruckiego (8
rocznica); ++Rodziców Stanisławę i Władysława Kuchna i dziadków Jagiełło; ++Jana
Szulima i zm. z c. r. Szulimów; +Artura Grzegorczyka; ++Ryszarda (4 rocznica),
Cecylię Płochockich; ++Janusza, Mariana, Janinę Robak, zm. z c. r. Robak i
Biernackich;
Sobota, 23.06.
700
++Alicję Kubaj (5 rocznica), zm. z c. r. Kubaj i Szymankiewiczów
WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
00
18
++Kazimierza Domańskiego, zm. z c. r. Domańskich i Wojdygów
Niedziela, 24.06. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
700
1000
1200
1800

++Jana Osik (imieninowa), Mariannę, Stanisława Szczęsnych
Dziękczynno – błagalna w dniu imienin Ks. Proboszcza Jana, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
++Janinę, Władysława Dobosz, Jana Góreckiego
Dziękczynno – błagalna z okazji imienin Danuty i Mariana, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

