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Słowo Boże
1czytanie (Rdz 3, 9-15)
2czytanie (2 Kor 4, 13 – 5, 1)
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na
Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, według
niego i zapytał go: "Gdzie jesteś?" On
którego
napisano:
"Uwierzyłem,
dlatego
odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przemówiłem", my także wierzymy i dlatego
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się".
mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił
Rzekł Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy
Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i
może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem
stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to
jeść?" Mężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą
bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa
wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na
i zjadłem". Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:
chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu,
"Dlaczego
to
uczyniłaś?"
Niewiasta
chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek
odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam".
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz,
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: "Ponieważ to
odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich
utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar
zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz
chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się
się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni
wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co
twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija,
ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a
to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy
potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty
bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek
ugodzisz je w piętę".
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz
wiecznie trwały w niebie.
Ewangelia (Mk 3, 20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od
zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych
duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może
Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan
powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść
do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą
im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz
winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego,
gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest
moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka
i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".

Różne opinie krążyły o Jezusie w środowisku. Jedni byli Nim zafascynowani, inni twierdzili, że „odszedł
od zmysłów”, a jeszcze inni utrzymywali złośliwie, że ma w sobie Belzebuba, władcę złych duchów, i jego
mocą wypędza złe duchy. Pomijając już to, że była to całkowita nielogiczność (ale tak właśnie się dzieje,
gdy człowiek odrzuca Boże prawo, to Bóg go oddaje „na pastwę na nic niezdatnego rozumu”, jak
stwierdza św. Paweł w Liście do Rzymian), w tej wypowiedzi uczonych w Piśmie wybrzmiewa ich gniew,
zazdrość i złość przeciwko Jezusowi, bo tłumy idą za Nim, a nie za nimi. Świadomie zatem pragną
podkopać Jego autorytet i zaufanie w społeczeństwie i choć dobrze wiedzą i czują, że Jezus naucza mocą
Bożego Ducha, to jednak rozpowiadają, że czyni to mocą Belzebuba, księcia ciemności. Taką właśnie
postawę Jezus nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy nie będzie odpuszczony, bo ma
znamiona grzechu wiecznego. Jak z tego wynika, to nie Bóg stawia tu barierę człowiekowi, ale sam
człowiek świadomie i dobrowolnie odwraca się od Boga, próbując też innych od Niego odciągnąć, i mówi
Mu swoje nieodwracalne „nie!”. Winniśmy zawsze prosić Boga, aby zachował nas od złych emocji,
nienawiści, gniewu i zazdrości, zaślepiających nasz rozum i zdrowe myślenie. Rodzina Jezusa, patrząc
na Jego styl życia sądziła, że „odszedł od zmysłów”. Uważali, że Jego postępowanie może Go narazić
na wrogość ze strony środowiska kapłańskiego, saducejskiego, faryzejskiego, herodiańskiego. Wszyscy
zatem mogą się zwrócić przeciw Niemu. Chcieli zapewne przywieść Go z powrotem do domu i w ten
sposób uchronić przed jakimś nieszczęściem, przeczekać wzburzenie środowisk „trzymających władzę”.
Dlatego teraz stanęli na zewnątrz domu, w którym przebywał (pewnie nie tylko z tego powodu, że tłum był
wokół Jezusa i nie mogli się do Niego dostać) i „posłali po Niego, aby Go wezwać”. Chcieli Go zatem
wywołać na zewnątrz, porozmawiać z Nim na osobności i przekonać o konieczności powrotu do domu
i zaprzestania tej niebezpiecznej działalności. Czynili to z dobrego serca, ze szczerego przekonania
o słuszności swych decyzji, z czysto ludzkiej troski o Niego. Jaka była reakcja Jezusa? Gdy Mu doniesiono,
iż Jego Matka i Jego bracia stoją na dworze i pragną się z Nim widzieć, zwrócił się do tłumu
zgromadzonego wokół Niego i spytał retorycznie: „Którzy są moją Matką i moimi braćmi?” I od razu
odpowiedział: „Oto moja matka i oto moi bracia”. Te słowa mogły być przykre dla uszu Matki i rodziny,
ale oni raczej ich nie słyszeli, byli przecież na zewnątrz (tak, jak tego chcieli, także duchowo: na zewnątrz
świata, w którym On żył). Te słowa usłyszeli wyłącznie ci, którzy Go słuchali, którzy chcieli Go słuchać
(którzy byli „wewnątrz”, wewnątrz domu, ale i „wewnątrz” Jego świata). Oni wszyscy byli dla Niego jak
Matka i bracia. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Go słuchali. Gdyż – jak to ujął – „ktokolwiek spełnia wolę
Boga, ten jest Mi bratem i siostrą, i matką”. Naucz mnie, Panie, słuchać i spełniać wolę Boga, i „coraz
bardziej” stawać się Twoim bratem. (ks. Wojciech Michniewicz)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Społeczne zadanie właściwe każdej rodzinie, z mocy sakramentu małżeństwa, otrzymawszy
nowego i odrębnego tytułu, odnosi się do rodziny jednocześnie przykazanie, od którego nie mogą się
chrześcijańskiej, zbudowanej na fundamencie uchylić, oraz łaskę, która ich wspomaga i ożywia.
sakramentu małżeństwa. Obejmując ludzką W ten sposób rodzina chrześcijańska jest powołana
rzeczywistość miłości małżeńskiej z tym do złożenia wobec wszystkich świadectwa
wszystkim, co ona zawiera, sakrament uzdalnia wielkodusznego i bezinteresownego oddania się
oraz zobowiązuje chrześcijańskich małżonków i problemom społecznym, poprzez „stawianie na
rodziców do życia odpowiadającego powołaniu pierwszym miejscu” ubogich i zepchniętych na
ludzi świeckich, a więc do tego, by „szukali margines. Naśladując przeto Chrystusa w
Królestwa Bożego zajmując się sprawami szczególnym umiłowaniu wszystkich ubogich, musi
świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej”113.
ona specjalnie wziąć sobie do serca los ludzi
Zadanie społeczne i polityczne wchodzi w zakres głodnych, biednych, starych, narkomanów i
tego królewskiego posłannictwa czy służby, w pozbawionych rodziny.
której małżonkowie chrześcijańscy uczestniczą na
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Czerwiec

Módlmy się w intencjach ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu
wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Litania do Serca Jezusa
Obecny tekst litanii został zatwierdzony w 1899 roku. Licząc 33 prośby, upamiętnia symboliczną liczbę lat
życia Jezusa na ziemi. Układ wezwań litanii do Bożego Serca składa się w logiczną całość. Można w niej
wyróżnić trzy części wezwań: Pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego. Druga
część wezwań dotyczy przymiotów Serca Jezusowego. Trzecia część litanii akcentuje stosunek Bożego
Serca do ludzi
Wszystkie wezwania w tekście owej litanii mają głębokie odniesienie do Pisma Świętego. Większość z
nich jest prawie dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej natchnienie. Każde wezwanie zostało
poprzedzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli samego Chrystusa, który
kocha nas swoim Sercem. Owo Serce jest symbolem całego Miłosierdzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla
ludzi. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż - jak
zapowiedziało Pismo - strumienie wody żywej popłyną z mojego serca. W tych słowach Jezus objawił
najgłębszą tajemnicę Swojego Serca. Jest ono źródłem żywej wody, która, jak określa św. Jan, oznacza
Ducha Świętego (por. J 7, 39). Inaczej mówiąc, dary Ducha Świętego wypływają z samego wnętrza, z
Serca Chrystusa Pana.
Święty Jan Paweł II w Elblągu, w 1999 r. powiedział: "Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie
w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce
taka żywa i ciągle podtrzymywana".
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego sakramentu.
♦ Po Mszy o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej.
♦ O godz. 18.00 Msza św. i Uwielbienie Jezusa z udziałem kandydatów do bierzmowania z klasy VIII oraz
I szkoły średniej.
♦ W poniedziałek o godz. 16.30 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich bliskich.
♦ Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Do piątku o godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe z procesją.
♦ We wtorek na Mszach św. o godz. 16.30 i 18.00 ks. bp Robert Chrząszcz udzieli naszej młodzieży
sakramentu bierzmowania.
♦ W czwartek Krąg Biblijny o godz. 19.00, w salce za chórem.
♦ W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o
Uświęcenie Kapłanów. Jest to również II piątek miesiąca na Mszy o godz. 18.00 będziemy się modlić za
dusze wypominane w naszym kościele.
♦ W sobotę wspomnimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
♦ Składamy serdeczne podziękowania za udział w liturgii i procesji Bożego Ciała, za przygotowanie
ołtarzy, niesienie sztandarów, chorągwi, feretronów, udekorowanie domów i trasy procesji. Dziękujemy
rodzicom i dzieciom pierwszokomunijnym, dziewczynkom za sypanie kwiatów i chłopcom za dzwonienie.
Dziękujemy kandydatom do bierzmowania i starszym, szczególnie tym, którzy ubrani byli w tradycyjne
stroje regionalne. Dziękujemy: organistom, różom różańcowym, służbie liturgicznej ołtarza, szafarzom
Eucharystii, kościelnym, asyście do baldachimu. Dziękujemy za zabezpieczenie trasy procesji służbą
mundurowym: policji, straży miejskiej, za pomoc panom z Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej
Dziękujemy za Waszą obecność, która jest wyrazem naszej wiary i miłości do Boga, który żyje dla nas w
Najświętszym Sakramencie.
♦ Dziękujemy wiernym przede wszystkim z ul. Wierzyńskiego, Myczkowskiego, Łupaszki i Darowskiego
za złożone dary na zakup ołtarza na Boże Ciało. (Ołtarz I)
♦ Za tydzień w niedziele zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas 7 SP na Mszę Świętą o godz.
18.00. Rozpoczniemy uroczyście, wobec wspólnoty Kościoła, czas przygotowania do przyjęcia tego
sakramentu. Po Mszy krótkie spotkanie w kościele.
♦ Dziękujemy mieszkańcom ul. Brzezińskiego za złożoną ofiarę na sprzątanie kościoła.
♦ W tym tygodniu patronuje nam:
– we wtorek 8 czerwca – św. Jadwiga Królowa (1374-1399), oddana narodowi polskiemu i litewskiemu.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 30.05 – 6. 06. 2021r.

Niedziela – 6.06.

7.30

+ Danuta ZIELIŃSKA (od córki Moniki z rodz.)

9.00

+ Karolina i Władysław SIWEK

10.30

+ Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu

18.00

+ Adam BIESIADECKI w 5 r. ś. i za zmarłych rodziców

7.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od brata z żoną)

18.00

+ Piotr MAŚLANKA w 1 r. śmierci

7.00

+ Kazimierz KADET (od bratowej z rodz.)

16.30

Sakrament Bierzmowania kl. I szkoły średniej
1. Sakrament Bierzmowania kl. VIII SP
2. Danuta ZIELIŃSKA (od rodz. Blańdów)

Poniedziałek – 7.06.

Wtorek – 8.06.
św. Jadwigi,
królowej

Środa – 9.06.

Czwartek – 10.06.
II Piątek – 11.06.
Najśw. Serce Pana
Jezusa
Sobota – 12.06.
Niepokalane Serce
NMP

Niedziela – 13.06.
św. Antoniego z
Padwy

18.00
7.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od chrześnicy z mężem)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od Justyny i Kamila Mrozińskich)

18.00

+ Franciszek SIKORA w 22 r. śmierci i zmarli z rodziny

7.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od chrześniaka Tomasza z rodz.)

18.00

WYPOMINKOWA

7.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od rodz. Zielińskich z Balic)

18.00

+ Franciszek GŁOWACKI (od córki Anny)

7.30

+ Marianna żona, Franciszek GŁOWACKI (od córki)

9.00

+ Andrzej JELONEK

10.30

+ Danuta ZIELIŃSKA (od koleżanek i kolegów z Uniwersytetu
Rolniczego)

12.00

Za Parafian. Sakrament chrztu

18.00

+ Kazimierz KADET (od córki Jolanty z mężem i rodz.)

Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa w czerwcu codziennie o godz. 17.30
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