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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
   Pwt 5, 12-15; Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 – 3, 6 

      Pewnego razu, gdy Jezus przechodził 
w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego za-
częli po drodze zrywać kłosy. Na to faryze-
usze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni 
czynią w szabat to, czego nie wolno?" On 
im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytali-
ście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w 
potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzy-
sze? Jak wszedł do domu Bożego za Abia-
tara, najwyższego kapłana, i jadł chleby 
pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; 
i dał również swoim towarzyszom". I do-
dał: "To szabat został ustanowiony dla 
człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Za-
tem Syn Człowieczy jest Panem także sza- 

batu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam 
człowiek, który miał uschniętą rękę. A śle-
dzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go 
oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą 
ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich po-
wiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś 
dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy 
zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzaw-
szy 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 faryzeu-
sze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz 
się naradzali przeciwko Niemu, w jaki spo-
sób Go zgładzić.                 Mk 2, 23 – 3, 6 

KOMENTARZ 

         Pan Bóg ustanowił szabat na pa-
miątkę swojego dzieła stworzenia. Dzieło 
stworzenia zostało ukoronowane stwo-
rzeniem człowieka, a więc szabat jest po 
to, aby świętować z Bogiem, oddając Mu 
część i chwałę, dostrzegając Jego miłość i 
tę miłość przekazywać innym. Natomiast 
faryzeusze nie są zainteresowani ani miło-
ścią, ani duchem prawa, ale tylko jego li-
terą, ponieważ jest napisane, że nie wolno 
zrywać kłosów. I w tej ewangelii Pan Je-
zus obnaża ich bezużyteczną wiedzę, 
która jest fragmentaryczna mówiąc, jeste-
ście takimi wielkimi specjalistami od Pi-
sma św. a nie wiecie, że gdyby tak przes- 

trzegać wszystkie przepisy prawa, to mo-
głoby to zagrozić życiu. Ortodoksyjni ży-
dzi w czasie szabatu nawet nie ruszają 
myszki od komputera, a światło musi się 
samo włączać. Dzisiaj Pan Jezus zachęca 
nas do tego, żebyśmy zobaczyli, że w 
pewnym momencie życie ludzkie jest 
ważniejsze i trzeba zawiesić przepisy 
prawa, bo ono jest ważniejsze niż szabat. 
Dzień Pański nie ma być dla nas okazją do 
nadrabiania zaległości z tygodnia, ale cza-
sem spotkań ze sobą, poprzez wzajemne 
bycie dla siebie. Wszystkie nasze obo-
wiązki są ważne, ale czas dla Boga i dru-
giego człowieka jest bezcenny. Ks. Wojtek 
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KĄCIK DLA DZIECI 
     Pewien chłopiec zrobił mamie zakupy. Robiąc je, był bardzo dokładny i uważny. Sprzedawca, 
aby go pochwalić, zdjął z półki wielki karton z cukierkami, otworzył go i poczęstował chłopca, 
mówiąc: Weź sobie mały. Chłopiec wziął jednego cukierka, a sprzedawca zachęcał go dalej: Weź, 
ile ci się tylko zmieści w garści. Dziecko popatrzyło na niego swoimi wielkimi oczami: A czy pan 
nie mógłby mi ich wziąć? Dlaczego? Bo pana ręka jest o wiele większa od mojej.  
    Kiedy się modlimy, nie odmierzajmy naszych pytań małością naszej wiary. Pamiętajmy zaw-
sze, że Boża Dłoń jest o wiele większa od naszej.                                                        Bruno Ferrero 

DLACZEGO PŁACZE? 
     Łzy ludzkie są wyrazem bólu, zatroska-
nia, cierpienia, przestrogi, a czasem także 
szczęścia. Zgłębiając Ewangelię, dostrze-
gamy także łzy w oczach Chrystusa, naj-
pierw przy grobie przyjaciela Łazarza, a 
potem wówczas, gdy z góry Oliwnej pa-
trzył na piękne miasto Jeruzalem i jego 
świątynię. Powodem łez Jezusa jest zaśle-
pienie i upór mieszkańców tego miasta 
oraz odmowa nawrócenia. Nie posłuchali 
Syna Bożego, pozostali nieczuli i obojętni 
wobec czasu nawiedzenia. Owocem takiej 
postawy będą zapowiedziane przez Jezusa 
straszne konsekwencje, które się spełniły w 
roku 70 po narodzeniu Chrystusa, gdy 
Rzymianie zburzyli doszczętnie Jerozo-
limę. Chociaż wszystko wykonało się to 
Bóg nie zapomniał o Kościele, któremu 
pod krzyżem dał Matkę opłakującą Jego 
cierpienia, śmierć i ludzkie grzechy. Ona z 
woli Boga także dziś przychodzi do swoich 
dzieci w momentach zagrożeń i ukazuje 
najpierw stan, w jakim znajduje się współ- 

czesny człowiek i świat. Kiedy ten świat 
jak tonący Titanic zmierza ku przepaści, 
spokojnie i może nawet radośnie pogrąża-
jąc się w grzechu, to wtedy Ona ze łzami w 
oczach nawołuje do nawrócenia. Od wie-
ków Maryja przemawia do nas przez różne 
znaki, ale najbardziej wymowne są łzy 
Matki. Znane są na świecie obrazy, figurki 
Matki Bożej płaczącej, znane są też miejsca, 
gdzie objawiła się ze łzami w oczach. W 
1846 r. ukazała się Melanii Calvat i Maksy-
milianowi Giraut, pastuszkom z La Salette. 
Mówiła wtedy o osłabieniu wiary, obojęt-
ności religijnej, bluźnierstwach i nieświęto-
waniu niedzieli. Wskazała, że to właśnie 
jest przyczyną wielu ludzkich nieszczęść. 
Następne objawienie miało miejsce w roku 
1858 znowu we Francji, w Lourdes, dalej w 
portugalskiej Fatimie w 1917 roku. Treść 
tych objawień jest dość dobrze nam współ-
czesnym znana, orędzie Matki Bożej pra-
wie wszędzie zawiera te same treści, zmie-
niają się tylko okoliczności.    Ks. Henryk 

        MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. 
Procesja eucharystyczna dookoła ko-
ścioła połączona z nabożeństwem ku 
czci NSPJ o godz. 17:30. W czwartek (7 
VI), na zakończenie oktawy, tradycyjne 
poświęcenie wianków. 

2. Msze święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, podo-
piecznych i wolontariuszy Parafial-
nego Zespołu Caritas w poniedziałek 
(4 VI) o godz. 18.00. Po Mszy Świętej 
spotkanie w sali parafialnej; 

• Msza Święta o powołania kapłań-
skie z racji w I czwartek miesiąca (7 VI) 
o godz. 18.00. Tego dnia adoracja Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 17.00; 

• wiarę, nadzieję i miłość dla czci-
cieli Bożego Miłosierdzia w piątek (8 
VI) o godz. 19.00. Po Mszy Świętej wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu z 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. W 
szczególności zapraszamy członków 
Grupy Miłosierdzia; 

• Dla chorych i ich rodzin w sobotę 
(9 VI) o godz. 10.00. Po Mszy świętej 
spotkanie w sali parafialnej; 

• Dla rodziców z doświadczeniem 
straty dziecka w sobotę (9 VI) o godz. 
15.00. 

3. W tym tygodniu w liturgii bę-

dziemy obchodzić: 

• we wtorek (4 VI) – wspomnienie 
św. Bonifacego; 

• w piątek (8 VI) – uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa;  

4. Z racji uroczystości nie obowiązuje 
w tym dniu wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. 

• W sobotę (9VI) – wspomnienie  

Niepokalanego Serca Maryi. 

• W poniedziałek (4 VI) zapra-
szany na Adorację Najświętszego Sa-
kramentu z uwielbieniem, modlitwą i 
śpiewem na godz. 20:00 do kaplicy 
MBF. 

5. Dzisiaj po Mszy świętej będzie można 
złożyć ofiary do puszek na świątynię 
Opatrzności Bożej jako wotum na-
rodu za niepodległość.  

6. Ofiary złożone na tacę w przyszłą nie-
dzielę (10 VI) zostaną przeznaczone 
na cele inwestycyjne.  

7. Polecamy uwadze prasę katolicką: 
Gość Niedzielnego, Niedzielę i biule-
tyn parafialny Ave Maria za dowolną 

ofiarę. 

8. Jest już dostępny czerwcowy numer 
miesięcznika U Pani Fatimskiej. W 
najnowszym numerze znajdują się ar-
tykuły dotyczące tematu: Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, Ducha Świę-

tego oraz tematyka związana z Bo-
żym Ciałem. Rozpoczynamy również 
cykl artykułów: Z dziejów teatru reli-
gijnego w dawnej Polsce.  W najnow-
szym numerze znajduje się także wy-
wiad z przedstawicielem Różańca 
Rodziców, opis życia bł. Marii Kar-
łowskiej oraz słowo Alana Amesa 
skierowane do czytelników. Cena 
czasopisma to minimum 2 zł. Ser-
decznie zapraszamy do zakupu. 

9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-
gich nam zmarłych: ks. Jerzego, bu-
downiczych, dobrodziejów naszego 
kościoła oraz zmarłych z naszych ro-

dzin. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 4 CZERWCA 2018 R  

7.00 
1) † Włodzimierz, Helena, Tadeusz, Gedymin 
2) † Jadwiga i Wiktor Frąckiewicz 

8.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) Za podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) † Stefan Wysocki w 23. rocznicę śmierci oraz Janina i Zenon 

19.00 † Stanisława (k) w 11. rocznicę śmierci 

WTOREK, 5 CZERWCA 2018 R.  
ŚW. BONIFACEGO 

7.00 † Jan i Natalia 

8.00 † Jan Kodłyczewski  

18.00 † Wanda Ochylska  

19.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Remigiusz Walter w 4. rocznicę śmierci 

ŚRODA, 6 CZERWCA 2018 R.  

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Edwin oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
1) † Bazyli Twardochleb i Maria Ładońska  w 24. rocznicę śmierci 
2) † Zmarli rodzice z obojga stron: Petronela, Stanisław, Waleria, Bolesław oraz zmarli z rodziny 
Nosewiczów, Wieliczko, Songinów, Bojanowskich  

19.00  
CZWARTEK, 7 CZERWCA 2018 R. 

I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 
1) † Bracia i siostry, rodzice: Monika i Bazyli 
2) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny Grzegorza i Zenona 

18.00 O powołania kapłańskie  

19.00 † Krystyna w 18. rocznicę śmierci, rodzice: Adam i Rozalia, rodzeństwo: Kazimierz i Maria 

PIĄTEK, 8 CZERWCA 2018 R.  
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  

7.00 † Grzegorz Elward w 35. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 † Mąż Ginter w 14. rocznicę śmierci oraz teściowie  

18.00 
1) O Boże błogosławieństwo dla rodziny od strony Jankowskich 
2) † Józef w 13. rocznicę śmierci, Stanisław, Honorata, Czesława (k) i Janusz 

19.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

SOBOTA, 9 CZERWCA 2018 R.  
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 O zdrowie dla Piotra 

18.00 
Dziękczynna za dotychczasowe życie z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę MBF dla 
Kasi, Teresy, Lecha na dalsze lata życia 

19.00 † Helena w 7. rocznicę śmierci oraz Władysław i rodzice z obojga stron 

X NIEDZIELA ZWYKŁA 
10 CZERWCA 2018 R. 

6.30 † Ewa i Janina 

8.00 † Józefa (k), Czesław oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

9.30 † Rodzice: Marianna (k) i Jan Bogusz 

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Antoniego z okazji imienin  

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocznicy ślubu Jadwigi i Edwarda Arciuch z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę MBF 

14.00 † Jarosław, Edmund oraz rodzice: Helena i Edmund 

18.00 † Danuta i Franciszek Kiedrowicz w 10. rocznicę śmierci 

19.30 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
 


