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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.

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 3 VI 2018 R. NR 385
PIERWSZE CZYTANIE
(Pwt 5,12 - 15) Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu
Tak mówi Pan: «Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg
twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy
jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani
twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój
osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby
wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem
w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i
wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu». Oto
słowo Boże.
PSALM 81
Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy.
DRUGIE CZYTANIE
(2Kor 4, 6 - 11) Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele
Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w
naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa
Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była
owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy
się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania,
lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy
nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym

ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu
Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.
EWANGELIA
(Mk 2, 23 – 3, 6) Jezus jest Panem Szabatu
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po
drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w
szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co
uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak
wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne,
które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To
szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn
Człowieczy jest Panem także szabatu». Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek,
który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich
powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować
czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem,
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!»
Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami
Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Oto słowo
Pańskie.
Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI – ZAMKNIĘTE KOŚCIOŁY
Kościół nie jest miejscem, w którym dzieje się coś rano, a potem miejsce to staje się puste.
Owszem, kościół zawsze jest kościołem, ponieważ w nim Pan darowuje się nam zawsze i
tajemnica Eucharystii trwa nieustannie, a zbliżając się do niej, jesteśmy złączeni z całym
wierzącym, modlącym się i miłującym Kościołem. Istnieje dziś niebezpieczeństwo, że nasze
kościoły zamienią się w muzea i że spotka je los muzeów: jeżeli są zamknięte, zostają
obrabowane, bo już nie żyją. Tylko obecność modlących się może uchronić kościół od
wewnątrz, tylko modlący się mogą domy Boże zachować jako kościoły stojące otworem.
Reinhold Schneider napisał w czasach ucisku, w latach II Wojny Światowej, te słowa:
Jedynie modlitwa może powstrzymać miecz spadający na nasze głowy. Słowa te mają sens
bardzo praktyczny. Zamknięte świątynie są wyrazem Kościoła, który nie może być otwarty,
ponieważ nie jest zdolny przeciwstawić się bezduszności naszych czasów. Zamknięte
kościoły są znakami duchowego upadku, który ni mniej ni więcej równa się stoczeniu od
kultury do barbarzyństwa. Słowa kardynała Faulhabera, że kultura duszy jest duszą kultury,
znajdują tu najlepsze potwierdzenie. Zamknięte i ograbione kościoły powinny stać się dla
nas sygnałem alarmu; oby ten alarm mógł nas doprowadzić na nowo do kultury duchowej,
nim jeszcze nie jest za późno. Przez całe wieki kościoły stały otworem i nikt nie musiał się
lękać o ich skarb. Chronił je powszechny szacunek do tego, co Święte. Miarą żywotności
Kościoła, wewnętrznej otwartości Kościoła stają się otwarte drzwi świątyń. Otwarte drzwi
kościoła są świadectwem rozmodlonego Kościoła. Kościół otwarty, to Kościół modlący się.

OGŁOSZENIA
1Przeżywamy

teraz Oktawę Bożego Ciała. Każdego dnia Oktawy po Mszy Świętej
wieczornej o g. 1800 będą Nieszpory Eucharystyczne przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem, recytacja Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Procesja
Eucharystyczna wokół kościoła. W dzisiejszą niedzielę Nieszpory Eucharystyczne i
Nabożeństwo Czerwcowe będzie o g. 1730, a Procesja Eucharystyczna po Mszy Świętej o g.
1000. W czwartek 7 czerwca na zakończenie Oktawy Bożego Ciała na Mszy Świętej
wieczornej o g. 1800 odbędzie się poświęcenie wianków i indywidualne błogosławieństwo
dzieci i matek w stanie błogosławionym. Tego dnia nie będzie Adoracji Najświętszego
Sakramentu do g. 2000.

2

Dziękujemy naszym parafianom: mieszkańcom ul. Konopnickiej, Krzewiny, ul. Jana
Pawła II wspólnocie Adoramus za przygotowanie Ołtarzy Bożego Ciała. Dziękujemy
Ministrantom, Bielankom, Asyście Procesyjnej, Katechetkom, Dzieciom Komunijnym i
Rocznicowym oraz Chórowi przeprowadzenie procesji Bożego Ciała.

3

Zapraszamy dzieci, które w tym roku przeżywały I Komunię Świętą oraz Rocznicę I
Komunii Świętej do udziału w strojach Komunijnych w Procesjach Eucharystycznych w
czasie Oktawy Bożego Ciała.

4 W dzisiejszą niedzielę jest przeprowadzana zbiórka do skarbony przy głównym wejściu do
kościoła na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

5 W piątek 8 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i
dzień modlitw o świętość kapłanów. Tego dnia z racji uroczystości nie obowiązuje post
piątkowy. W sobotę 9 czerwca będziemy obchodzić Wspomnienie Niepokalanego Serca
Maryi.

6 Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
w roku 2019 odbędzie się w niedzielę 10 czerwca 2018 r. o g. 1100 w Sali Teatralnej.

7

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.

8 Karty zgłoszeniowe do nowych grup do Sakramentu Bierzmowania (dla klas VII Szkoły
Podstawowej - oddzielana karta i dla klas II Gimnazjum - oddzielna karta) są wyłożone w
kruchcie Kościoła. Wypełnione karty przynosimy do ks. Przemka, do dzisiejszej niedzieli, 3
czerwca. Spotkanie organizacyjne dla nowych grup odbędzie się w sobotę, 16 czerwca na
Sali Teatralnej. Dla grupy z klas VII Szkoły Podstawowej o g. 1700, a dla grupy z klas II
Gimnazjum po Mszy Świętej wieczornej i Nabożeństwie Czerwcowym.

9

Bardzo prosimy rodziców o zadbanie i odpowiedzialne pilnowanie swoich dzieci w
kościele. Chcemy poinformować wszystkich parafian, że w ostatnią niedzielę w czasie Mszy
Świętej o g. 1200 jedno z dzieci w Kaplicy Matki Bożej przewróciło lichtarz, który na skutek
tego wykrzywił się. Na lichtarzu były umieszczone 4 nowe Świece Maryjne wraz ze
szklanymi osłonkami – dar Koła Żywego Różańca na Peregrynację Matki Bożej w naszej
parafii. Wszystko się potłukło i zostało zniszczone. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że
nikt nie przyszedł i nie powiedział nawet słowa przepraszam.

10

Podczas Białego Tygodnia Dzieci Komunijne złożyły ofiarę na Misje Święte w
wysokości 670 zł.

11 Zapowiedzi: Mariusz Sokół, kaw. z par. tut. i Agnieszka Abramowska, panna z par. w
Kałuszynie;
Paweł Harasimowicz, kaw. z par. tut. i Monika Łukaszewska, panna z par
Przemienienia Pańskiego w Sulejówku – Miłośnie;
Niedziela, 03.06. IX NIEDZIELA ZWYKŁA, I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
W intencji parafian
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
Dziękczynno – błagalna w 3 rocznicę ślubu Darii i Tomka, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla nich oraz ich córki Łucji
00
18
++Mieczysława (18 rocznica), Leona i rodziców Bakułów i Boguckich, Józefę Grabowską
Poniedziałek, 04.06.
700
++Irenę (8 rocznica) i Jana Wojewódzkich
00
18
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 05.06. WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
700
++Stanisława Borówek i zm. z c. r. Borówek
00
18
+Jana Szulima (3 rocznica) i zm. z c. r. Szulimów
Środa, 06.06.
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i
łaskę zdrowia dla Ewy; Dziękczynno – błagalna w 4 rocznicę ślubu Anny i Piotra, o Boże
błogosławieństwo dla nich i ich córki; +Zofię Cała; +Józefa Ludwiniaka; ++Janinę,
Zdzisława i Witolda Kościeszów; ++Sabinę (15 rocznica) i Jana Cudnych, Krystynę,
Czesława Kosakowskich, Mirosławę Skredną; ++Stanisława Zawadzkiego (32 rocznica) zm.
z r. Zawadzkich i Rytelów; ++Jana Szulima i zm. z r. Szulimów;
Czwartek, 07.06. ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA, I CZWARTEK MIESIĄCA
700
1800
W intencji kapłanów
Piątek, 08.06. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i
łaskę zdrowia dla Ewy; O Boże błogosławieństwo dla rodzin, które przygotowywały Ołtarz
na ulicy Konopnickiej; +Zofię Cała; +Józefa Ludwiniaka; +Wiesława Gójskiego (30 dzień po
pogrzebie); ++Jana Zielkowskiego (1 rocznica), Kazimierę Zielkowską, zm. z c. r.
Zielkowskich;
Sobota, 09.06. WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
700
Dziękczynno – błagalna w 70 rocznicę urodzin Mariana, o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu Świętym za swoje dzieci, w intencji ich
dzieci oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 10.06. X NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
+Andrzeja Chojnackiego
1200
+Andrzeja Gałeckiego
00
18
Rez. p. Kuśmierowska

