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IX NIEDZIELA ZWYKŁA
Pwt 5, 12-15; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 - 3,6

Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego
uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili
do Niego: „Zobacz! Robią w szabat to, czego nie wolno!”. On
im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid
wraz z towarzyszami, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko
kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli”. Mówił im też:
„Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu”.
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezwładną rękę, a oni obserwowali Jezusa, czy uzdrowi w szabat,
ponieważ chcieli Go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka
z bezwładną ręką: „Wyjdź na środek”. Ich zaś zapytał: „Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Ratować życie czy
zabić?”. Lecz oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca, a do tego człowieka
powiedział: „Wyciągaj rękę!”. Wyciągnął, a jego ręka stała się

znowu sprawna. Faryzeusze zaś wyszli zaraz i naradzali się ze
zwolennikami Heroda, w jaki sposób Go zabić.
Niedziela
Niedziela jest dniem, w którym Bóg chce świętować razem z nami.
To w tym dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki temu wszyscy możemy się cieszyć łaską nowego życia. Świętowanie niedzieli nie
musi jednak oznaczać nierobienia niczego. Dlatego nie wahajmy się okazywać w tym dniu życzliwości i pomocy. Jezus zanim
uzdrowił w synagodze człowieka z bezwładną ręką, zdenerwował się niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem świętowania
szabatu, a my dziś powiemy niedzieli, jest miłość. Miłosierdzie,
które czynimy, zawsze podoba się Bogu.
Panie Jezu, spraw, by moje serce było wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, a mój wzrok nigdy nie odwracał
się od tego, kto naprawdę potrzebuje pomocy.

X NIEDZIELA ZWYKŁA
Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 - 5, 1; Mk 3, 20-35

Pewnego razu Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że
nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy Jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Nauczyciele Pisma natomiast,
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że opętał Go Belzebub i że
wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Wtedy przywołał ich
do siebie i mówił do nich w przypowieściach: „Jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli
dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł
przetrwać, jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest wewnętrznie skłócony, to nie może przetrwać, lecz koniec z nim.
Nikt przecież nie może wejść do domu kogoś silnego i zagrabić jego rzeczy, jeśli najpierw go nie zwiąże. Dopiero wtedy

okradnie jego dom. Zapewniam was: Wszystkie grzechy będą
ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się
dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia: będzie winien grzechu
wiecznego”. Mówili bowiem: „Opętał Go duch nieczysty”. Wtedy przyszła Jego Matka i bracia. Stojąc na zewnątrz, prosili,
aby Go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół Niego. Powiedzieli Mu: „Twoja Matka i Twoi bracia, i Twoje
siostry są na zewnątrz i dopytują się o Ciebie”. Odpowiedział
im: „Kto jest moją matką i braćmi?”. I patrząc na siedzących
dokoła, powiedział: „Właśnie oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą
i matką”.

Dialog
Królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Podobnie
jest z małżeństwem i rodziną. Dlatego tak ważny jest dialog. On
pozwala wzrastać i rozwijać się miłości, a w sytuacjach trudnych
staje się ratunkiem. Pierwszym warunkiem udanego dialogu jest
znalezienie czasu dla siebie. Następnym - cierpliwe wysłuchanie drugiej strony, danie jej szansy powiedzenia wszystkiego, co
uważa za ważne. Trzeba umieć powstrzymać swój język, który
od razu rwie się, by wyrażać własne opinie, rady, by krytykować.

Bywają osoby, które zdają się wszystko wiedzieć najlepiej. Trudno z nimi rozmawiać, bo nie potrafią słuchać. Dialog wymaga od
partnerów okazania sobie wzajemnego szacunku, cierpliwości
i przekonania, że druga osoba ma mi coś ważnego do przekazania, a ja chcę to koniecznie usłyszeć.
Duchu Święty, Ty jesteś więzią miłości łączącą Ojca i Syna,
a działając w moim sercu, pomagasz mi budować jedność
z bliźnimi. Pomóż mi ze sobą rozmawiać.
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Pierwsza Komunia Święta 2018
Pierwsza Komunia Święta to pierwsza uroczystość religijna, w której dzieci biorą świadomy udział. Na ten dzień dzieci
czekały przynajmniej od kilku miesięcy. Wcześniej była nauka
modlitw, próby, a wszystko po to, aby ten jeden z najważniejszych dni w ich życiu pozostał na długo w pamięci. W na-

szej parafii dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
w dwóch grupach w niedzielę, 20 maja, 47 dzieci i w niedzielę,
27 maja, 50 dzieci. Dzieci przygotował ks. wikariusz Adrian Łukowicz.
Zdjęcia: FOTOM Tomasz Kubicki
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p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza
Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona
jest jako Święto Dziękczynienia. Dziękujemy naszemu Ojcu
w niebie za dar odkupienia. Wyrażamy wdzięczność za wolną
i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu dniu towarzyszy zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych odprawianych codziennie po Mszy św.
o godz. 18.00, wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy
za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę
w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusa jest jedynym źródłem miłości Boga i bliźniego.
3. Przez całą oktawę Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 18.00
procesja eucharystyczna. W czwartek, 7 czerwca, w ostatni
dzień „oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza św. z procesją o godz. 18.00. Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci i wianków.
4. W pierwszy czwartek miesiąca, 7 czerwca, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
5. W piątek, 8 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. W średniowieczu kult Serca Pana Jezusa rozwijał się głównie wśród mistyków. Religijne doświadczenie św.
Marii Małgorzaty Alacoque nadało mu wymiar powszechny.
Na prośbę polskich biskupów papież Klemens XII w 1765
roku zezwolił na osobny kult. Pius IX w 1856 roku ustanowił
to święto dla całego Kościoła. Leon XIII podniósł jego rangę,
zlecił poświęcenie całego świata Sercu Jezusowemu i zatwierdził Mszę Świętą wotywną przeznaczoną na pierwsze
piątki miesiąca. Pius XI wydał formularz mszalny i oficjum
tego święta, a Pius XII opublikował specjalną encyklikę Haurietis aquas. Wraz z rozwojem kultu powstała piękna praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw
mięsnych.
6. Z inicjatywy Jana Pawła II od 1995 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to dzień modlitw o uświęcenie
kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 18.00 będziemy gorąco
prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego
oraz o święte życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym
Kościele powszechnym.
7. W sobotę, 9 czerwca, wspomnienie Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny, niepodzielnie zjednoczonego z Sercem Jej Syna.
8. W niedzielę, 10 czerwca, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca a po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu biblijnego, serdecznie zapraszamy.
9. W poniedziałek, 11 czerwca, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców kl. II szkoły podstawowej.

10. W sobotę, 16 czerwca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy
składać karteczki z intencjami.
11. W sobote, 16 czerwca o godz. 17.00 na Placu Papieskim
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka zostanie
odprawiona uroczysta Msza Święta upamiętniająca wizytę
św. Jana Pawła II w Sosnowcu. Z racji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości po Mszy Świętej będzie wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Całość zwieńczy
specjalny koncert Piotra Rubika „WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”, z udziałem solistów, chóru i orkiestry symfonicznej,
zawierający największe przeboje, zupełnie nowe utwory napisane z okazji 100-lecia niepodległości, a także pieśni upamiętniające niezwykłą postać Ojca Świętego Jana Pawła II i rolę
jaką odegrał on w dążeniu Polaków do wolności.
12. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, 17 czerwca, na Mszy św. o godz. 10.30. Msza św. z błogosławieństwem
dzieci na roczek będzie, 24 czerwca, na Mszy św. o godz. 12.00.
W piątek, 15 czerwca, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie
tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
13. W niedzielę, 17 czerwca, trzecią miesiąca, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszej parafii.
14. W niedzielę, 17 czerwca, uroczystość św. Alberta Chmielowskiego (1845-1916), zakonnika, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc
przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak
chleb”, patron naszej sosnowieckiej diecezji.
15. Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu organizuje nabór
do Szkoły Muzycznej II stopnia na wydział wokalny w dniu 11
czerwca 2018 r. oraz do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia na różne instrumenty w dniu 12 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zaprasza na
wstępne przesłuchania.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• We wtorek, 5 czerwca, św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy
biskup misyjny ludów germańskich, męczennik czczony jako
patron Niemiec;
• W piątek, 8 czerwca, św. Jadwiga, królowa. Odpust w dekanacie w parafii św. Jadwigi Królowej;
• W poniedziałek, 11 czerwca, św. Barnaba (I w.), uczeń Pana
Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany
apostołem;
• W środę, 13 czerwca, św. Antoni z Padwy (1195-1231), portugalski franciszkanin, wybitny kaznodzieja i misjonarz, ogłoszony Doktorem Kościoła; Odpust w dekanacie w parafii św.
Antoniego z Padwy, na Górce;
• W czwartek, 14 czerwca, bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy włocławski, męczennik II wojny światowej.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: maj 2018
1. Pola Magdalena Ziętkowska

ZMARLI: maj 2018
1. Zenona Bryła
2. Henryk Janicki
3. Waleria Pyrzowska
4. Elżbieta Pietrzyk
5. Jerzy Ciastoń
6. Jerzy Cesarz

5 INTENCJE MSZALNE

IX Niedziela Zwykła 03.06.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 25
10.30.		 O Boże błogosławieństwo w 40. r. ślubu Teresy
			 i Andrzeja Majchrzak
12.00. † Stanisława Kwaśnik w 6. r. śmierci, od żony
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 04.06.
17.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 26
18.00. 1) † Wiesława Walczyk, od Marzeny Kozłowskiej
		 2) W intencji przygotowujących I ołtarz na Uroczystość
			 Bożego Ciała
Wtorek 05.06. Św. Bonifacego
7.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 27
18.00. 1) † Zofię Łapaj w 11. r. śmierci, od córki z rodziną
		 2) † Zenonę Bryła, od uczestników pogrzebu
Środa 06.06.
17.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 28
18.00. 1) † Mirosława Wiórkowskiego, od żony
		 2) † Henryka Janickiego, od żony i synów z rodzinami
Czwartek 07.06.
17.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 29
18.00. 1) † Grzegorza Dobczyńskiego w 1. r. śmierci, od brata
			 z żoną i dziećmi
		 2) W intencji przygotowujących IV ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
Piątek 08.06. Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
17.00. 1) † Dariusza Słapa, gregorianka 30
		 2) † Bożenę Olszewską w 1. r. śmierci, od mamy
			 i siostry
18.00 † Leokadię 2 24. r. śmierci, Wincentego w 50. r. śmierci
			 Bednarczyk
Sobota 09.06. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny
7.00. † Stefana Muszyńskiego, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
		 2) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
			 i opiekę Matki Bożej dla Adama z okazji urodzin,
			 od żony i dzieci z rodzinami

!

X Niedziela Zwykła 10.06.
9.00. 1) † Antoninę, Teofila Witas

		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 16. kl. II, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Janinę, Apolinarego Machurów
12.00.		 W intencji rodziny Witek
18.00. † Antoniego, Stanisławę Rubka
Poniedziałek 11.06. Św. Barnaby
17.00. † Sławomira Kiernożyckiego, od sąsiadów z bloku
18.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla ks. Michała z racji 7. r. święceń
		 2) W intencji przygotowujących II ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
Wtorek 12.06.
7.00. † Sławomira Kiernożyckiego, od uczestników
			 pogrzebu
18.00. † Teklę, Mieczysława Włastow
Środa 13.06. Św. Antoniego z Padwy
17.00.
18.00. 1) † Wiktora Reterskiego w 7. r. śmierci
		 2) W intencji przygotowujących III ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
Czwartek 14.06. Bł. Michała Kozala
17.00. † Isławę Konieczną, od synowej z rodziną
18.00. † Zenona Kaszkowiaka w 8. r. śmierci; Józefę Pypłacz
Piątek 15.06.
17.00. † Wacława Koc
18.00 † Zenonę Bryła, od sąsiadów
Sobota 16.06.
7.00. † Henryka Janickiego, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów

!

XI Niedziela Zwykła 17.06. Uroczystość św. Alberta
Chmielowskiego
9.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Heleny Lis z racji urodzin
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 16. kl. III,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 Chrzty: Martyna Pazdej, Zuzanna Suwała
12.00. † Mieczysława w 2. r. śmierci, Jana, Marię Zimocha
18.00. † Henryka Makles
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