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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI OZEASZA (Oz 6,
3-6)
Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście
jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz
przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co
nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie,
co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza podobna
do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko
znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło
jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
poznania Boga bardziej niż całopaleń.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 4, 18-25)
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 08.06. do 15.06.2008 r.
Niedziela 8.06. – 10 niedziela zwykła
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 8).
7:00 + Jana Czyżewskiego (4 r. śm.).
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 8).
8:30 + cr. Kalisiewiczów, Łuniewskich i
Wojno.
10:00 Dz.-bł. w 12 r. ślubu Beaty i Ryszarda z prośbą o bł. Boże dla małżonków i ich
córek.
11:30 + cr. Frankowskich i Wysockich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Medarda Swebodzińskiego (w dniu
imienin).
Poniedziałek 9.06.
7:00 + Piotra, Józefę, Mariana i cr. Filiksów.
7:00 + Henrykę Karczewską (11 r. śm.)
7:00 + Ludwika Witana (15 r. śm.), Stanisławę i Henryka Witanów, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Gustawa Repsza, Eugeniusza Książka.
7:00 + Bogumiłę Kucharską (1 r. śm.).
7:30 + Euzebię, Adolfinę, Emiliana Domańskich, Jakuba, Celestynę, Ludwika i Sewerynę.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 9).
7:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 9).
18:00 + Zbigniewa Klosa (4 r. m.) i Stanisławę Głagowską.

X NIEDZIELA ZWYKŁA

08.06.2008

stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z
tym, co było powiedziane: takie będzie twoje
potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć
stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał
już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono Sary.
I nie okazał wahania ani niedowierzania co do
obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze.
Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany,
że mocen jest On również wypełnić, co obiecał.
Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze
względu na niego samego, ale i ze względu na
nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy
wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych
Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za
nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla
naszego usprawiedliwienia.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 9, 9-13)
Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka
imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i

poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za
stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i
siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc
to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego
wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i
grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się
źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co
znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo
nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale
grzeszników.

Wtorek 10.06. - Bł. Bogumiła, biskupa
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 10).
7:00 + Alinę Malinowską i Aleksandra Cygana oraz Józefa Kubeckiego.
7:00 + Pawła Choińskiego (2 r. śm.).
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 10).
7:30 + Janusza (8 r. śm.) i cr. Rusaków, Janinę (30 r. śm.) i Władysława Kowalskich,
Kazimierza, Jana, Wandę i cr. Kowalskich.
18:00 Dz.-bł. w 30 r. ślubu Justyny i Władysława Rudnickich z prośbą o bł. Boże dla
Jubilatów, ich dzieci i wnuków.
Środa 11.06. - Św. Barnaby, Apostoła
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 11).
7:00 + Julię i Bolesława Chruścielów, Helenę Bochosiewicz, Janinę Szulewską.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 11).
7:30 + Krystynę i Witolda Olszewskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Czesława i Stanisławę Kożuchowskich,
Teresę Artych. + Annę Wdziękońską (1 r.
śm.).
Czwartek 12.06.
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 12).
7:00 + Annę Wdziękońską (1 r. śm.).
7:00 + Salomeę (59 r. śm.), Stanisława (50 r.
śm.) i Małgorzatę Wesołowskich, Stanisława Chodkiewicza i Franciszkę Płatek.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 12).
7:30 + Marię (1 r. śm.), Helenę (13 r. śm.),
Stanisława (22 r. śm.) Trochów.
18:00 + Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Antoninę, Michała i Tadeusza Molaków, Krzysztofa Bożymowskiego.
Piątek 13.06. – Św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Kościoła
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 13).
7:00 + Kazimierę Szczygieł (2 r. śm.).
7:00 + Krystynę Głębicką (mies. po śm.)
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 13).

7:30 W int. Ewy – o bł. Boże w egzaminach.
18:00 + Jana Basiewicza, Jana i Władysławę
Mętraków.
Sobota 14.06. - Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 14).
7:00 + Aleksandra, Feliksę i Eugeniusza Łubian.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 14).
7:30 + Antoniego, Florentynę, Jadwigę i Tadeusza Harasimiaków oraz ich rodziców.
7:30 + Ryszarda Grudzińskiego (5 r. śm.).
16:00 Ślub: Łukasz Zaczek – Anna Ewelina
Michalczyk.
17:00 Ślub: Bartosz Chojna – Katarzyna
Kacprzak.
18:00 + Kazimierę Szczygieł (2 r. śm.).
18:00 Ślub: Łukasz Jaworski – Agata Jaroń.
Niedziela 15.06. – 11 niedziela zwykła - Bł.
Jolanty, zakonnicy
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 15).
7:00 + Mariannę, Jana, Zdzisława, Henryka,
Annę i cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 15).
8:30 + Antoniego i Cecylię Bursów oraz za
zmarłego dawcę serca.
10:00 + Stanisława Firląga (22 r. śm.) jego
rodziców i brata Romualda Firląga.
11:30 + Stanisława i Wandę Chmielewskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Stanisława i Marię Bereda.
Ogłoszenia duszpasterskie 08.06.2008.
10 Niedziela Zwykła
wDziś przypada 10. niedziela w ciągu
roku. Ponieważ mamy czerwiec, zachę
camy do licznego udziału w nabożeństwach
czerwcowych, by być jeszcze bliżej Jezusowego Serca, które jest najpełniejszym wyrazem Bożego miłosierdzia. To wyjątkowa

Nasza codzienna modlitwa
PN.:1 Krl 17,1-6; Ps 121,1-8; Mt 5,12a; Mt 5,112; WT.: 1 Krl 17,7-16; Ps 4,2-5.7-8; Mt 5,16; Mt
5,13-16; ŚR.: Dz 11,21b-26;13,1-3; Ps 98,1-6; Mt
28,19a.20b; Mt 10,7-13; CZ.: 1 Krl 18,41-46; Ps
65,10-13; J 13,34; Mt 5,20-26; PT.: 1 Krl 19,9a.1116; Ps 27,7-9.13-14; Ps 119,34; Mt 5,27-32; SB.: 1
Krl 19,19-21; Ps 16,1-2a.5.7-10; Ps 119,36a.29b;
Mt 5,33-37.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

okazja do wynagrodzenia Bogu za grzechy
swoje i świata. Częściej odmawiajmy Litanię do Serca Pana Jezusa i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Warto też uważniej
wczytać się w Dzienniczek świętej Siostry
Faustyny, wielkiej apostołki Bożego miłosierdzia. Podczas każdego czerwcowego
nabożeństwa adorujemy Pana Jezusa - Miłość Miłosierną ukrytą w Eucharystii.
wZapatrzeni w przebite dla wszystkich
Serce Jezusowe, bardziej otwórzmy nasze serca na potrzeby bliźnich i spieszmy
im z bezinteresowną pomocą. Chrystus
uczy nas, że błogosławiony, szczęśliwy jest
człowiek, który jest miłosierny. On też miłosierdzia dostąpi.
wPamiętajmy, że autentyczną wspólnotą
miłości Boga i ludzi stajemy się na Eucharystii. Dlatego starajmy się uczestniczyć w
niej jak najczęściej, nie tylko w niedziele
i święta. Właśnie podczas Mszy Świętej
uczymy się, jak przekładać doświadczenie
wiary na nasze codzienne życie. Naszym
zadaniem jest przemienienie świata miłością miłosierną.
wDzisiaj podczas wieczornej Mszy św.
i w koncercie po niej wystąpi zespół muzyczny Stegna. Zapraszamy.
wW tym tygodniu w piątek przypada
trzynasty dzień miesiąca, zapraszamy więc
po Mszy św. wieczornej na Nabożeństwo
Fatimskie – Różaniec i procesję.
wJuż niedługo rozpoczyna się okres letnich wyjazdów i odpoczynku, kiedy bardzo
często będziemy korzystać z samochodu.
Pragniemy poświęcić nasze samochody, by
prosić o Bożą opiekę, a sobie przypomnieć,
że wszystko, co posiadamy (a więc również i samochód) mają nas prowadzić do
Boga. W niedzielę za tydzień (15 czerwca)
po wszystkich Mszach św. będą święcone
pojazdy (samochody, motocykle, rowery)
zarówno te, niedawno nabyte, jak i te, które
już wiele lat posiadamy. Zapraszamy!
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM
We wtorek, 10 czerwca, wspominamy
błogosławionego Bogumiła, od 1186 biskupa poznańskiego, potem gnieźnieńskiego, słynącego z mądrości, roztropności i
pobożności.
W środę, 11 czerwca, czcimy świętego
Barnabę Apostoła.
W czwartek, 12 czerwca, wspominamy
108 męczenników II wojny światowej.
W piątek, 13 czerwca, przypada liturgiczne wspomnienie świętego Antoniego z
Padwy, prezbitera i Doktora Kościoła, do
którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach.
W sobotę, 14 czerwca, modlimy się przez
wstawiennictwo błogosławionego Michała
Kozala, biskupa i męczennika obozu w Dachau.

Z okazji Imienin
Księdzu Leszkowi Szwedkowiczowi
wytrwałości, spokoju i pogody ducha,
ogromu łask bożych
i mocy Ducha Świętego,
oraz opieki Matki Bożej
i udanej współpracy
z ogółem wiernych
		
życzą Parafianie
DOM SWÓJ ZBUDOWAŁ NA SKALE
Wiara rodzi się ze słuchania (por. Rz 10,17),
nie można jednak zapomnieć, że staje się silniejsza i zdolna odeprzeć pokusy i ataki złego
wówczas, gdy utwierdzamy ją codziennym
wysiłkiem, by wprowadzać usłyszane słowo w
czyn
Gdyby pytać o fenomen niektórych wydarzeń religijnych, które gromadzą rzesze wiernych, jednym ze wspólnych elementów będzie
wyraźne połączenie wewnętrznego przeżycia,
związanego z usłyszanym słowem, z pewnym
doświadczeniem zewnętrznym, które każdy łatwo rozpoznaje i potrafi odnieść do swojego
życia. Wielość przeżyć jest trudna do opisania.
Może to być udział w nocy lednickiej, wypełnionej słowem i obrazami; może to być piesze
pielgrzymowanie, gdzie słowo pieczętuje się
zmęczeniem; czy wreszcie zasłuchanie w słowo Boże z oczami utkwionymi w obraz Maryi
w Jej sanktuarium, a potem powrótdo domu z
butelką wody z cudownego źródła, która niejeden raz pozwoli wrócić sercem do tego wydarzenia i związanych z nim przeżyć.

ŚW. KRÓLOWA JADWIGA
8 CZERWCA
Piękne świadectwo o królowej Jadwidze dał ks. Jan Długosz: „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i
cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary
katolickiej na Litwie (...) Ona przez Wielki
Post i Adwent poskramiała ciało swoje włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami.
Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec
wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie
było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (...) pychy, zazdrości lub zawziętości.
Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga”.
Swoją wiarę w obecność Chrystusa wyrażała w częstym uczestnictwie we Mszy
świętej i w kulcie Boga ukrytego w Eucharystii. Kiedy sama nie mogła wielbić
Obecnego w Najświętszym Sakramencie
- bo obowiązki prowadziły ją ku ludziom zatroszczyła się o nieustanną adorację Pana
Jezusa, ustanawiając w Katedrze na Wawelu kolegium szesnastu psałterzystów, którzy śpiewem psalmów na zmianę oddawali
Mu cześć. Dynamizm miłości Boga znalazł
w niej wierną wyrazicielkę i krzewicielkę
Królestwa niebieskiego. "Tę miłość, którą
objawił jej Chrystus, niosła wśród ludzi.
Pragnęła, aby wszyscy mieli w niej udział"
– pisał o niej przed laty Kardynał Karol
Wojtyła.

Z myślą o umocnieniu wiary na Litwie
zabiegała o powstanie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej, co stało
się faktem w roku 1397. Razem z mężem
sprowadziła do Krakowa benedyktynów
wschodniej reguły (w przewidywaniu misji
na wschodzie), którzy celebrowali liturgię
Gdy w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że w języku słowiańskim. Królowa zabiegała
na skale buduje tylko ten, kto potrafi połączyć też o pokój z Krzyżakami. Znana była z głęsłowo i czyn, a właściwie wprowadzić słowo bokiej religijności i wielkich dzieł miłosierw czyn, warto sobie zdać sprawę z wartości dzia. Obdarowywała kościoły, m.in. katedrę
tych wszystkich dodatkowych elementów, wawelską, fundowała szpitale (czyli domy
które składają się na doświadczenie naszej dla ubogich), wspomagała biednych. Swoje
wiary. „Wypełnienie słowa" to oczywiście w
klejnoty przekazała na utrzymanie Akadepierwszym rzędzie i przede wszystkim zachomii Krakowskiej. Pełna zasług i w opinii
wanie nauki Pana Jezusa. Ale „wypełnienie" to
świętości odeszła do Pana 17 VII 1399 r., w
również zintegrowanie tego słowa z życiem,
kilka dni po śmierci swojej maleńkiej córki
umiejscowienie go w świecie osobistych doświadczeń - tak by go przemieniało, kształtoZ chwilą śmierci rozpoczął się kult Jawało i z dnia na dzień czyniło ten świat coraz dwigi, wierni uciekali się do niej w modbardziej Bożym.
litwach, otrzymywali łaski, o czym świadKilometry pielgrzymkowej drogi, lednickie czyły liczne wota. Jednakże jej beatyfikacji
gadżety czy nawet wizyta w znanym sanktua- dokonał dopiero papież Jan Paweł II w Krarium same w sobie mają wartość bardzo ogra- kowie 8 VI 1979 r., zatwierdzając publiczniczoną. Mogą jednak pomóc. Za każdym ra- ny kult, jakim cieszy się królowa Jadwiga
zem chodzi bowiem tylko o jedno: najprościej „od niepamiętnych czasów”. Kanonizacja
mówiąc - o przyszłość. O to, by wielkie emo- królowej Jadwigi miała miejsce również
cje, dobry duch i szczere chęci przełożyły się w Krakowie 8 VI 1997 r. Grób św. Jadwina lepsze życie w zwykłej, szarej dzienności.
gi (jej relikwie) znajduje się w katedrze na
ks. Dariusz Madejczyk
Wawelu.
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