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XIII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19,16b.19-21

Powołanie Elizeusza
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Pan rzekł do Eliasza: „Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po
tobie”. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on
przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do
niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za
Eliaszem, powiedział: „Pozwól mi ucałować
mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł
za tobą”. On mu odpowiedział: „Idź i wracaj,
bo po co to ci uczyniłem?”. Wtedy powrócił
do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na
ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso
oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał
się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ga 5,1.13-18
Postępowanie według ducha daje wolność
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Galatów
Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do
hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością
ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe
Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie:
„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie
samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i
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pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch
do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co
chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 9,51-62
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego
świata, postanowił udać się do Jerozolimy i
wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się
w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał
do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i
Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby
ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On
odwróciwszy się zabronił im. I udali się do
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy
mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę
mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za
Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól
mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich
umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w

domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda,
nie nadaje się do królestwa Bożego”. Oto słowo Pańskie.
Pn Am 2,6-10.13-16; Ps 50,16-23; Ps
95,8ab; Mt 8,18-22 /Wt Dz 12,1-11; Ps
34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt
16,13-19 /Œr Am 5,14-15.21-24; Ps 50,712.16-17; Am 5,14; Mt 8,28-34 /Cz Am
7,10-17; Ps 19,8-11; 2 Kor 5,19; Mt 9,1-8 /Pt
Am 8,4-6.9-12; Ps 119,2.10.20.30.40.131;
Mt 9,12b.13b; Mt 9,9-13/So Ef 2,19-22; Ps
117,1-2; J 20,29; J 20,24-29 /Ndz Iz 66,1014c Ps 66 Ga 6,14-18 £k 10,1-12.17-20

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 27.06. – 13 n. zwykła
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 27).
7:00 + Władysławę i Władysława Nowaków.
8:30 + Huberta, Filipa Staroniów, Natalię i
Mateusza Kaniów.
10:00 + Władysława Krajewskiego.
11:30 + Władysława Bieńka i cr. Bieńko i
Kalbarczyków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00
Poniedziałek 28.06. – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
6:30 + Piotra Mazka (Gr. 28).
7:00 + Halinę Nowak (2 r. śm.).
7:00 + Eugenię Pleskot (25 r. śm.) cr. Bonderów.
8:30 + Jana Kompę, Mariannę i Józefa
Wachnio.
18:00 + Jarosława Wasążnika (17 r. śm.).
Wtorek 29.06. – ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA Nabożeństwo 40- godzinne
6:30 Dz.-bł. w 8 r. ślubu Elżbiety i Piotra
Kwietniów, z prośbą o bł. Boże dla dzieci:
Apolonii, Zofii, Jana.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 29).

7:00 + Janinę i Piotra oraz Henryka Sierajów.
8:30 + Pawła, Eugeniusza, Krystynę, Stanisława Stefaniuków, cr. Lechów, Kabatów, Nowosielskich, Annę Jańczuk, Adelę
Chmielewską.
18:00 Dz.-bł. Ks. Pawła w dniu imienin.
Środa 30.06. - Nabożeństwo 40- godzinne
6:30 + Zofię Byczkowską (mies. po pog).
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 30).
7:00 Dz.-bł. w 80 r. urodzin Stefana Pielaka.
8:30 + Eugeniusza i cr. Dąbrowskich
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Wg intencji (próśb) Matki Bożej
+ Stefana Niewczasa (mies. po śm.). + Waldemara Piętkę (mies. po pog.)
Czwartek 1.07. – Nabożeństwo 40- godzinne
7:00 + Mariana Kasprzaka, Józefę i Stanisława Kasprzaków, Helenę i Władysława
Kisielów.
7:00 + Józefa (r. śm.) i Zofię Zdrajkowskich.
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominikanek
8:30
18:00 + Władysława i Piotra Skowrońskich.
Piątek 2.07.
7:00 + Stanisławę i cr. Łuniewskich
7:00 Za dobroczyńców Zgr. SS. Dominikanek
8:30
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Andrzeja Dolińskiego (3 r. śm.). + Franciszkę i Józefa Cichockich. + Marka Gawryjołka (mies. po śm.)
Sobota 3.06. - ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7:00 + Janinę (16 r. śm.) i Aleksandra Orzełowskich; Stanisława Jaronia i Mariannę Kasperską.
7:00 Za misje i misjonarki Zgr. SS. Dominikanek

8:30
17:00 Ślub: Rafał Jarząbek – Agnieszka Remiszewska.
18:00 MSZA ZBIOROWA
O zdrowie dla Marty.
+ Ewę (7 r. śm.), Marka, Eugeniusza i cr. Jaroniów, Jana i Mariannę Baranów. + Martę
Tomaszewską (27 r. śm.), + Andrzeja Piwnika (mies. po pog.). + Jadwigę Rakowską
(mies. po śm.).
Niedziela 4.06. – 14 n. zwykła
7:00 O bł. Boże dla Anny i Franciszka Słowińskich (40 r. ślubu) i dla cr.
8:30 + Łucję Orzeł.
10:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Elżbiety
Skwarczyńskiej w r. urodzin.
11:30 + Jana Sabaka, Małgorzatę i Józefa
Mądrych.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Anielę (9 r. śm.) i Władysława Balów oraz ich rodziców.
Ogłoszenia duszpasterskie 27.06.2010.
13 Niedziela zwykła
wGościmy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej ks. Grzegorzorza Mioduchowskiego, który wygłosi nam słowo Boże i będzie
zbierał ofiary na tacę na budowę kościoła w
Nadmie.
wPragniemy dzisiaj poświęcić nasze pojazdy (samochody, motocykle, rowery) zarówno
te, niedawno nabyte, jak i te, które już wiele
lat posiadamy, by prosić o Bożą opiekę, a sobie przypomnieć, że wszystko, co posiadamy
(a więc również i samochód) mają nas prowadzić do Boga. Najpierw wspólna modlitwa przy ołtarzu i potem księża udadzą się,
by poświęcić poszczególne samochody.
Prosimy kierowców, by zaraz po błogosławieństwie kończącym Mszę św. udali się
do samochodów, otworzyli i pozostali przy
nich. Kapłani postarają się wszędzie dotrzeć i

poświęcić indywidualnie każdy samochód.
wPrzed nami ostatnie nabożeństwa czerwcowe, podczas których uwielbiamy Boże Serce. Weźmy w nich udział, potwierdzając w
ten sposób naszą miłość do Boga i gotowość
wynagradzania za grzechy nie tylko nasze, ale
i całego świata.
wJutro przypada 2. Rocznica ingresu Pasterza naszej diecezji, Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o naszym biskupie ordynariuszu.
wWe wtorek, 29 czerwca przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Ich apostolska działalność, tak ofiarna, że nie
wahali się oddać życia za Jezusa, doprowadziła ich do Rzymu, który przez to stał się
centrum chrześcijaństwa. W ich uroczystość
przeprowadza się zbiórkę pieniędzy, zwaną
„świętopietrzem”, przeznaczoną do rozdziału
przez Stolicę Apostolską na potrzeby charytatywne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność.
wTradycyjnie też jutro rozpoczniemy w
naszej parafii 40 -godzinne Nabożeństwo
(Będzie trwało 3 dni: 29 i 30 czerwca oraz
1 lipca). Poprowadzi je ks. Wojciech Czarnocki. Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00.
O 15.00 Godzina Bożego Miłosierdzia. Nieustanna Adoracja Najśw. Sakramentu przez
cały dzień od godz. 9.00 do 18.00 (rozpocznie się i zakończy Mszami św. o godz. 8.30 i
18.00). O każdej równej godzinie kwadrans
adoracji wspólnej - prowadzonej przez kapłana i ponadto całodzienna spowiedź. Zapraszamy serdecznie - to czas szczególnej łaski
dla całej parafii.
wOd 1 lipca do 31 sierpnia (podczas
wakacji) nie będzie Mszy św. o godz. 6.30.
Msze św. w niedziele nie ulegają zmianie,
natomiast codziennie będą odprawiane o
godz. 7.00, 8.30 i 18.00. Od 1 lipca również
poranna adoracjabędzie tylko w poniedziałki

od godz. 9.00 do 9.30. Pozostaje też piątkowa adoracja w godz. 17.00 - 18.00.
wPrzed nami nowy miesiąc, a wraz z tym
dni szczególnej pamięci: 1 lipca, w pierwszy
czwartek miesiąca, wspominać będziemy
ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. 2 lipca przypada pierwszy piątek
miesiąca, dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. 3
lipca, pierwsza sobota miesiąca, poświęcona
modlitwie do Matki Najświętszej.
W tym tygodniu patronuje nam:
w poniedziałek, 28 czerwca przypada wspomnienie świętego Ireneusza, apostoła
Galii i biskupa Lyonu, gorliwego obrońcy
wiary przed błędami gnostyków.
Święty Ireneusz poniósł śmierć męczeńską
pod koniec II wieku.

PODZIĘKOWANIE
ZA ROK SZKOLNY

W piątek, 25 czerwca, kończy się rok
szkolny. Wakacje wyczekiwane zarówno
przez dzieci, młodzież, jak i nauczycieli. Ten
ostatni dzień w szkole jest wyjątkowy, przede

wszystkim, dlatego, że jest to dzień wdzięczności.
Nauczyciele wręczają świadectwa i nagrody uczniom. Gratulują dobrych wyników w
nauce. Uczniowie z dumą i radością odbierają promocje do klasy następnej. Także w tym
miejscu wyrażają wdzięczność nauczycielom.
Do tej wdzięczności wyrażanej przez
uczniów dołączają się też rodzice. Praca wychowawcza rodziców i współpraca ze szkołą
ma tu szczególne znaczenie. Dlatego sukces
uczniów to także sukces wychowawców.
Wspólna jest też radość.
Na zakończenie tego roku szkolnego została też odprawiona w naszym kościele uroczysta Msza święta dziękczynna. Byli na niej
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wszyscy
dziękowali Panu Bogu za owoce całorocznej
pracy, za szczęśliwy koniec.
Bóg jest dawcą wszelkiego dobra, wszelkich łask. Człowiek ciągle musi uczyć się
wdzięczności nie tylko wobec ludzi, ale i
wobec Boga. Dlatego taka Msza święta ma
szczególne znaczenie. Świadczy ona o tym,
że jako ludzie wierzący, potrafimy zwrócić się
do Chrystusa nie tylko z prośbą, w chwilach
trwogi. Zawsze też pamiętamy o podziękowaniu za wszystko, co mamy. Tę piękną
praktykę dziękowania Bogu na Mszy świętej
czy tez formułowania próśb trzeba pielęgnować. Szczególnie ważne, by czynić to razem
z ludźmi młodymi.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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