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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 18.06.2017 r.  

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

9.30 + Władysław Sadecki (12 rocz. śm.) 

11.00 + Helena Kwiecień (29 greg) 

12.30 + Józef, Mirosław, Piotr; zm. z rodz. Mazurów 

19.00 + Rafał Przybylski; Irena Olewińska; Stefan, Wiktoria  
Wodowik; Wiesława, Aleksander 

Poniedziałek: 19.06.2017 r.  

18.00 + Helena Kwiecień (30 greg) 

Wtorek: 20.06.2017 r. 

18.00 Zmarli rodzice i dziadkowie 

Środa: 21.06.2017 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób  
szczególny z naszej wspólnoty parafialnej - II RŻR 

Czwartek: 22.06.2017 r.  

18.00 Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, 
by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu 
niewinnych ofiar - I RŻR 

Piątek: 23.06.2017 r.  

18.00 + Jadwiga, Antoni Rogowscy 

Sobota: 24.06.2017 r.  

18.00 O błogosławieństwo Boże dla Sebastiana i jego rodziny  
z okazji chrztu świętego. 

Niedziela: 25.06.2017 r. -  

8.00  

9.30 + Janina Pajdak 

11.00 + Władysława, Paweł Dobosz 

12.30 O błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Mariusza z okazji 
26 rocznicy ślubu. Z podziękowaniem za wszelkie łaski jakie  
otrzymała w tym czasie rodzina. 

19.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji 35 urodzin  
i o łaski dla całej rodziny.  
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Liturgia słowa –  XI niedziela zwykła 

I czytanie (Wj 19,1-6a) W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egip-

tu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po 

przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam 

naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego 

z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraeli-

tom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzy-

dłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać bę-

dziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną mo-

ją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała zie-

mia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.  

II czytanie  (Rz 5,6-11) Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszni-

ków, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za 

człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 

trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 

ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez 

to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bar-

dziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy 

teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc 

nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, 

to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego ży-

cie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 

Ewangelia (Mt 9,36-10,8) Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, 

bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do 

swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał 

do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nie-

czystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabo-

ści. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, 

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip  

i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 

Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwu-

nastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan  

i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do 

owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest kró-

lestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, 

darmo dawajcie!  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 18.06.2017 r.  

1. W piątek, 23 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 do czwartku 22 czerwca obchodzimy oktawę Bożego Ciała, 

podczas której odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, połą-

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

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

łek 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 czerw-

cowe, 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: Parafialna Rada Katechetyczna  

w poniedziałek 19 czerwca o godz. 1900; Parafialna Rada Ekonomiczna we wtorek 20 

czerwca o godz. 1900; Matki w Modlitwie w piątek 23 czerwca o godz. 1900; Koło 

plastyczne w sobotę 24 czerwca o godz. 1100; Zbiórka ministrancka w sobotę 24 

czerwca o godz. 1130 w domu parafialnym. 

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

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

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

6. Osoby wyjeżdżające na parafialna pielgrzymkę śladami św. Pawła na Maltę proszę 

w miarę możliwości o regulowanie drugiej transzy wpłaty wysokości 1000 zł. 

7. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2000 zł. Dzisiaj, po 

Mszy św., na placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na wakacje dla dzie-

ci, organizowane przez Caritas naszej archidiecezji. Za wsparcie finansowe dziękuję.  

8. Polecamy do czytania prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”. 

9. Dziękuję wszystkim parafianom za wspólną modlitwę i za udział w procesji Eu-

charystycznej 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 prowadzą-

cym księdza z Najświętszym Sakramentem; panu, który dostarczył brzózki; panu 

organistce i katechetce oraz wszystkim tym, którzy mieli wkład w uświetnienie uro-

czystości. Pragnę wyrazić swoje podziękowanie oraz wyrazy szacunku i wdzięczno-

ści osobom, które podjęły dzieło budowy ołtarzy na ulicach naszego osiedla. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

 


