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7 czerwca 2015

Z Ewangelii wg św. Marka (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”. Natomiast uczeni w
Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i
przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy
przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak
może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest 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 wewnętrznie jest skłócony, to nie
może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam
wam: wszystkie grzechy 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. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
„Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest
moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.
Dom, który jest wewnętrznie skłócony,
nie może przetrwać. Dlatego chrześcijanin
zaproszony jest do kształtowania i
porządkowania świata. Dokonuje się ono
zawsze przez pryzmat Ewangelii. Każda
ludzka forma jest zawodna i krótkotrwała.
Nie bójmy się zawierzać Jezusowi naszych
rodzin, małżeństw i wspólnot. Chrystus po
to przyszedł na świat, aby go odkupić.
Dokonał tego w posłuszeństwie woli Ojca i
dzięki pokorze serca. Ci wszyscy, którzy
starają się wypełniać wolę Boga, stają się

Jego braćmi, siostrami i matkami. A dobry
brat zawsze będzie starał się troszczyć o
swoje rodzeństwo i rodziców.
PANIE, POWIERZAM CI MOJE ŻYCIE.
ODDAJĘ CI TAKŻE MOICH NAJBLIŻSZYCH
I TYCH WSZYSTKICH, KTÓRYCH
POWIERZYŁEŚ MOJEJ OPIECE. NIE
DOPUŚĆ, ABYŚMY POPADLI W GRZECH I
BEZNADZIEJE ODDALILI SIĘ OD CIEBIE
NA ZAWSZE.
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PONIEDZIAŁEK – 8.06.2014 – wsp. św. Jadwigi Królowej
7.00 - Za + mamę Wandę w kol. rocz. śm., + Joannę i ++ z rodziny.
18.00 - Za + ojca Józefa, mamę Rozalię, + brata Andrzeja, siostrzeńca Piotra i ++ z rodziny.
- Za + Józefa Gołaś i ++ z rodziny Gołaś i Zaremba.
WTOREK – 9.06.2015
7.00 - Za + mamę Łucję Barton w 20 rocz. śm., + męża Jana Michalik w 2 rocz. śm. i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ Marię i Jana Goś z ok. ur. Marii.
- Za ++ rodziców Małgorzatę i Wilhelma Kulik, ++ z rodziny i d. w c.
ŚRODA – 10.06.2015 – wsp. św. Bogumiła
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + brata Bogumiła z ok. im., ++ rodziców Jana i Walerię, ++ z rodziny Białkowskich i Skórów.
- Za + mamę Różę w 10 rocz. śm., + ojca Teodora i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 11.06.2015wsp. św. Barnaby
7.00 - Za + mamę Mariannę Maryniak w rocz. śm., + ojca Adama Maryniaka, + Mariannę Leśniak i ++
dziadków.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + mamę Marię Kraik z ok. ur., + ojca Henryka, + Ks. Helmuta Kraik i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Bożeny oraz o błog. Boże dla rodziny.
PIĄTEK – 12.06.2015 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 - Za + Zdzisława, + matkę Marię i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców, teściów, dziadków Annę i Jerzego oraz za zmarłych z pokrew. z obu stron.
- Za + męża Edmunda Bednarczyk w 9 rocz. śm.
SOBOTA – 13.06.2015 – wsp. Niepokalanego Serca NMP
7.00 - Do B. OP. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze oraz do B. Op. i MB Fatm… w int. córki Anny.
19.00 - Do B. Op. I MB Fatm… w int. wszystkich czcicieli.
- Do B. OP. i MB Fatm z podziękowaniem za otrzymane łaski dla brata Zdzisława z prośbą o dalsz Boże
błog. i zdrowie dla niego i rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Heleny z ok. 92 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Stefanię i Adama Reisner, ++ Janinę i Władysława Rudyk.
- Za ++ rodziców Genowefę i Antoniego oraz + brata Józefa Ostrowskiego.
- Za + męża Antoniego Smoszna i jego teściów Różę i Wilhelma Morawiec.
- Za + córkę Brygidę, męża Herberta, ++ rodziców, teściów, 3 braci, szwagra, ++ z rodziny i pokrew.
- Za + ojca Henryka Miler, rodziców Józefa i Elfrydę Pietruszka, ++ dziadków, + Henryka Koniecznego,
Hildegardę Pakosz, Irenę Jarczewską i d. w c.
- Za + męża Antoniego Kozołup z ok. im., ++ jego rodziców Zofię i Antoniego, ++ teściów Felicję i Józefa
oraz ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za + ojca Antoniego Gupała, + teścia Antoniego Szczecińskiego i ++ z pokrew. obu stron.
- Za + męża Władysława oraz za ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Marię Błaziak w 2 rocz. śm.
- Za ++ rodziców Antoniego i Antoninę z ok. im. oraz za ++ z rodziny i d. w c.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. męża Józefa i syna Damiana z ok. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
8.30 - Za + męża i ojca z ok. im. oraz za ++ rodziców z obu stron, ++ braci, bratowe, siostrę, ++ z pokrew.
10.00 - Roczki: Paulina Kornaga, Jakub Zarówny, Zofia Narolska.
- Za ++ rodziców Henrykę i Tadeusza w rocz. śm., + teścia Tadeusza, ++ z rodziny i pokrew.
11.15 - Za ++ Antoninę i Piotra, Jana i Józefa Szurek, Czesławę i Czesława Humieniuk, ++ z rodziny i pokrew.
oraz d. w c.
- Za ++ rodziców Teresę i Zygfryda Wieczorek i ++ z rodziny oraz d. w c.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie Zdzisława i Adeli.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Bronisława z ok. 90 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ Dzisiaj X Zwykła Niedziela. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj po raz

kolejny
Święto Dziękczynienia pod hasłem: „Królowo Rodzin – dziękujemy i zawierzamy”.
Przed kościołem zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo Eucharystyczne z procesją, serdecznie zapraszamy
do udziału dzieci, młodzież i dorosłych.
♦ Trwa oktawa Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej procesja
Eucharystyczna.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna z procesją i zakończenie oktawy Bożego
Ciała, zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami. Po procesji będzie poświęcenie
wianków i wiązanek z tegorocznych kwiatów i ziół.
♦ W piątek 12 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
♦ W sobotę 13 czerwca obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej.

Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o nawrócenie
grzeszników, o pokój dla świata oraz o umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach.
Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; i wieczorna Msza św. o godz. 19.00. Różaniec
fatimski o godz.: 6.30, 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z figurą
Matki Bożej. Na wieczorne nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszamy poczty
sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
Ze względu na Dzień Fatimski adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź będzie od
godz. 18.00.
♦ W sobotę obchodzimy także wspomnienie św. Antoniego z Padwy. Na Górze św.
Anny pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski.
Rozpoczęcie wspólną modlitwą różańcową o godz. 9.30.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i

Marianek.
♦ W dniach 12-14 czerwca br. odbędzie się w Polsce 4. Krajowy Kongres Misyjny

♦
♦
♦

♦

organizowany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne
w Polsce. Przeżywany będzie pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego
zapału”. Z tej okazji w niedzielę o godz. 16.00 będzie nabożeństwo misyjne za Misje i
misjonarzy.
W niedzielę 14 czerwca o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i
rodziców.
W niedzielę 14 czerwca o godz. 17.00 spotkanie uczestników pielgrzymki do Rzymu.
Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie
uroczystości Bożego Ciała, a szczególnie za piękne, okazałe i wymowne w swojej treści
ołtarze, nawiązujące bezpośrednio do Eucharystii. Dziękujemy za podjęty trud i wysiłek,
za wszelkie ofiary przeznaczone na kwiaty i dekoracje oraz za piękne chrześcijańskie
świadectwo wiary w czasie trwania procesji. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom
składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać.
Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
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FRAGMENTY LISTU METROPOLITY WARSZAWSKIEGO
NA VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Obchodzimy dziś po raz ósmy Święto
Dziękczynienia. W tym roku pod hasłem „Maryjo,
Królowo Rodzin – zawierzamy i dziękujemy”. Nie
trzeba nikogo przekonywać o ważności rodziny i o
potrzebie modlitwy w intencji rodzin. Okazja w tym
roku jest wyjątkowa. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie nasza Matka i
Królowa, w ikonie jasnogórskiej, kończy nawiedzenie wszystkich parafii Archidiecezji
Warszawskiej. Jest to więc szczególne dziękczynienie za obecność wśród nas Matki,
która jest blisko codziennych doświadczeń, naszych radości i bolączek. Obraz
Jasnogórski w niezwykły sposób uzmysławiał nam na przestrzeni stuleci tę obecność
Maryi w Kościele, zawsze troszczącej się o swoje dzieci. W tym miejscu kierujemy
nasze myśli ku Słudze Bożemu, Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Gdy widoki
na dobrą przyszłość wydawały się mało realne, a sytuacja Ojczyzny – beznadziejna,
prymas Wyszyński zawierzył nasz kraj Maryi. Nawiedzenie Jasnogórskiego
wizerunku Matki Bożej w miastach, miasteczkach i wioskach wzbudziło nadzieję i
ufność w działanie Bożej Opatrzności. Wspominamy Jana Pawła II, jego nieustającą
modlitwę do Pani Jasnogórskiej i jego zawierzenie Matce Odkupiciela wyrażone
oddaniem: „Totus Tuus”. Patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat, możemy powiedzieć,
że nie byłoby dziś naszego wolnego kraju bez opieki Boga, który dał nam Maryję
na Królową i Orędowniczkę, a zarazem bez ofiary, wyrzeczeń wielu pokoleń
Polaków. Dziś w Święto Dziękczynienia dziękujemy Opatrzności Bożej za opiekę i
zawierzamy wszystkie nasze sprawy i troski.
(…) Pewność Bożych obietnic, pewność wiary, że Bóg zawsze dochowuje
danego Słowa, musi obudzić w nas pytanie: czy inni mogą liczyć na nasze słowo, czy
my dotrzymujemy naszych obietnic? To pytanie skierowane jest nie tylko do nas w
wymiarze indywidualnym, ale również wspólnotowym, społecznym, narodowym.
Świątynia Opatrzności Bożej to wotum wdzięczności całego naszego narodu za
wolną Polskę i za codzienną opiekę Boga nad każdym z nas. Każdy z was może
stać się uczestnikiem powstawania Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie
Wilanowie. Budując wspólnie tę świątynię, dziękujmy samemu Bogu, a wierzymy, że
wyroki Jego Opatrzności są pewne i niewzruszone. Ufamy Jego obietnicy, którą złożył
nam na Chrzcie Świętym, widzimy Bożą troskę o nas, o nasze rodziny i o cały nasz
naród. Za to wszystko zawsze dziękujemy i zawierzamy wszystkich, a szczególnie
polskie rodziny i sprawy pokoju w Europie i świecie.
Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

