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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 03.06.2018 r.  

8.00 Matki w Modlitwie  

9.30 + Stanisław Trociuk (15 greg.)  

11.00 + Jan Wójcikowski (37 rocz. śm.); + Zuzanna, Adam, 
Weronika  

12.30 I Rocznica Komunii Świętej  

19.00 + Marian Klepczyński (20 rocz. śm.), + Elżbieta  

Poniedziałek: 04.06.2018 r.  

18.00 1) + Stanisław Trociuk (16 greg.)  
2) + Kazimiera (miesiąc po śmierci); + Janusz, Halina, 

Halina 

Wtorek: 05.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (17 greg.)  

Środa: 06.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (18 greg.)  

Czwartek: 07.06.2018 r.   

18.00 + Stanisław Trociuk (19 greg.)  

Piątek: 08.06.2018 r.   

18.00 + Stanisław Trociuk (20 greg.)  

Sobota: 09.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (21 greg.)  

Niedziela: 10.06.2018  r. 

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez 
nich prowadzonych 

9.30 + Genowefa, Antoni 

11.00 + Stanisław Trociuk (22 greg.)  

12.30 Z okazji 27 rocz. ślubu Małgorzaty i Mariusza z prośbą o 
błogosławieństwo Boże i Opiekę MB nad całą rodziną 

19.00 W pewnej intencji 
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Liturgia słowa –  9 Niedziela Zwykła 

I czytanie: (Pwt 5, 12-15) Tak mówi Pan: "Będziesz zważał na szabat, 

aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się tru-

dził 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 two-

ich 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".  

II czytanie: (2 Kor 4, 6-11) Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, 

by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasno-

ścią poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowuje-

my zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa prze-

ogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddaje-

my 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, któ-

rzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie 

Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele.  

Ewangelia: (Mk 2, 23 – 3, 6) 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 to-

warzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapła-

na, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał rów-

nież 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 oskar-

żyć. 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.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 03.06.2018 r.  

1.  W  piątek,  8  czerwca,  przypada  uroczystość  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 

zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o 

Uświęcenie  Kapłanów.  Ze  względu  na  powyższą  uroczystość  nie  obowiązuje  nas 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

2. W tradycji polskiej od czwartku 31 maja obchodzimy oktawę Bożego Ciała, podczas 

której odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, połączona ze Mszą 

św. wieczorną o godz. 1800. Zapraszamy do udziału w liturgii oktawy. 

3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek 

przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed 

Mszą  św.  wieczorną;  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  zakończona  Koronką  do 

Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800;  Różaniec Siedmiu Boleści NMP w 

sobotę  po  Mszy  św.  wieczornej;  Zapraszamy  na  nabożeństwa  czerwcowe,  które 

sprawowane są codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek 

Litania do Najświętszego Serc Pana Jezusa  odmawiana jest  przy krzyżu na placu 

kościelnym. W sobotę ze względu na to, że po Mszy św. jest wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i nabożeństwo maryjne nie ma nabożeństwa czerwcowego. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Parafialne Koło Radia Maryja w czwartek 

7 czerwca po Mszy św.; Parafialna Rada Ekonomiczna w czwartek 7 czerwca o godz. 

1930; Matki w Modlitwie w piątek 8 czerwca po Mszy św.; Koło plastyczne w sobotę 9 

czerwca o godz. 1100; Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 10 czerwca po Mszy 

św. o godz. 930. 

5. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa 

Eucharystyczna w konkretnej intencji. Prośmy Boga o wszelkie łaski dla nas i naszych 

rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

6. Dzisiejszej niedzieli przy wyjściu z kościoła, zbierane są do puszki datki na posiłki dla 

dzieci i młodzieży z naszej parafii, a także na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w 

Warszawie. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na zakup 

organów do naszego kościoła. Za pomoc i wsparcie finansowe dziękuję.  

7.  Dziękuję  wszystkim  parafianom za  wspólną  modlitwę  i  za  udział  w  procesji 

Eucharystycznej  w Uroczystość Bożego Ciała.  Szczególne podziękowania kieruję w 

kierunku  osób,  które  zaangażowały się  w przygotowanie  i  sam przebieg  procesji: 

dzieciom sypiącym kwiatki; ministrantom; panom niosącym baldachim i prowadzącym 

księdza z Najświętszym Sakramentem; panu, który dostarczył brzózki; panu organiście i 

katechetce oraz wszystkim tym, którzy mieli wkład w uświetnienie uroczystości. Pragnę 

wyrazić swoje podziękowanie oraz wyrazy szacunku i wdzięczności osobom, które 

podjęły dzieło budowy ołtarzy na ulicach naszego osiedla. 

8.  Ostatniej  niedzieli  sakrament  I  Komunii  Świętej  przyjęło  w naszej  wspólnocie 

parafialnej dwadzieścioro jeden dzieci. Rodzicom dzieci dziękuję za dar ołtarza – dwa 

białe ornaty. 

9. Polecamy do czytania prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: „Niedziela”, 

„Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


